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“A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos 

toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase 

impossível nos tempos que correm: requer parar para pensar, parar 

para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais 

devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, 

demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, 

suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a 

atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que 

nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do 

encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço”. 

                                                                                                  (LARROSA, 2002, p.2) 
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RESUMO 

 

Dissertação que tem como objetivo analisar as práticas educativas e a história do Colégio 

“Jackson de Figueiredo”. Escola particular, não confessional, que  funcionou no município de 

Aracaju - Sergipe (1938 a 1980). A delimitação temporal deste estudo considerou dois 

momentos fundamentais da instituição – o ano em que foi inaugurada, em 1938, até o ano em 

que funcionou como escola particular, 1980. Além da concepção educacional de escola 

particular não confessional, pretendeu-se identificar os fluxos de representações sociais, bem 

como a intencionalidade do processo educativo desta escola.  Assim, essa pesquisa está 

inserida no campo temático da História da Educação, particularmente, na área da História das 

Instituições Educacionais.  A análise dos elementos do ensino, a partir deste colégio, foi 

realizada através de diversas fontes como: conjunto de Leis, Decretos, Portarias, 

Regulamentos, Memorandos, Mensagens Governamentais, Relatórios da Direção da Instrução 

Pública e da Secretaria Estadual de Educação, Inventários, Atas e Moções do Conselho 

Estadual de Educação e da Inspeção Escolar, jornais, revistas, compêndios, manuais, livros de 

História de Sergipe, Anuários Estatísticos, periódicos indexados, dissertações e depoimentos 

orais, elementos que foram importantes recursos metodológicos para conclusão desta 

pesquisa. Para compreender o processo de formação vivenciado no cotidiano do colégio 

utilizou-se como principais categorias de análise: cultura escolar (JULIA, 2001); cultura 

material escolar (SOUZA, 2007; FELGUEIRAS, 2010); a questão da disciplina, 

(FOUCAULT, 1987); as práticas, representações e apropriações (CHARTIER, 1990); além da 

História das Instituições Escolares. (MAGALHÃES, 2004). Estudo que está amparado pela 

História Cultural, na qual, buscou-se, com os resultados da pesquisa, contribuir para as 

investigações da historiografia educacional sergipana no que se refere à história da instituição 

“Jackson de Figueiredo”.  

 

 

Palavras-chave: Colégio “Jackson de Figueiredo”. Cultura Escolar. História da Educação. 
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ABSTRACT 

  

Dissertation aims to analyze educational practices and the history of the College "Jackson de 

Figueiredo." Private school, non-confessional, which operated in the city of Aracaju - Sergipe 

(1938-1980). The temporal boundaries of this study considered two key moments of the 

institution - the year it opened in 1938 until the year in that it operated as a private school, 

1980. Besides the educational concept of non-denominational private school, aimed to 

identify the flows of social representations, as well as the intention of the educational process 

of the school. Thus, this research is embedded in the subject field of the History of Education, 

particularly in the area of history of educational institutions. The analysis of the elements of 

education from this college was done using various sources such as set of Laws, Decrees, 

Ordinances, Regulations, Memoranda, Government posts, reports the State Department of 

Education, Inventory and Management of Public Instruction, minutes and Motions of the 

State Board of Education and the School Inspection, newspapers, magazines, textbooks, 

manuals, history books of Sergipe, Statistical Yearbooks, indexed journals, dissertations and 

oral testimony, elements that were important methodological resources for completion of this 

research. To understand the process of experienced training in daily college was used as the 

main analysis categories: school culture (JULIA, 2001); school material culture (SOUZA, 

2007; FELGUEIRAS, 2010), the discipline (FOUCAULT, 1987); practices, representations 

and appropriations (CHARTIER, 1990) and the history from the institutional school 

(MAGALHÃES, 2004). Study that is supported by the Cultural History, in which we sought, 

with search results, contributing to investigations of Sergipe educational historiography based 

in relation to the history of the institution "Jackson de Figueiredo." 

 

Keywords: College "Jackson de Figueiredo." Culture School. Education’s History. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 
“O presente sempre coloca  questões  para a  história,  não por ela ter a 

resposta, mas porque ela pode,  pelo  menos, fornecer instrumentos de 

compreensão”. (PERROT, 1998). 
 

 

Trabalho investigativo que faz referência ao estudo da instituição escolar “Jackson de 

Figueiredo”, colégio particular que se destinava a educação da juventude aracajuana no 

período de 1938 a 1980. O marco inicial justifica-se pela criação da instituição e o processo 

de expansão do ensino privado em Aracaju; o ano de 1980, refere-se ao último ano de 

funcionamento do colégio como escola particular. Este objeto insere-se no campo de pesquisa 

da História da Educação, particularmente, voltado à História das Instituições Educacionais.               

 O interesse pela História das Instituições Escolares surgiu porque a questão da 

educação foi e é muito forte em minha vida. Sempre trabalhei e trabalho com pessoas, pois, 

sou professora.  Isto foi o que me motivou e avivou o meu interesse em estudar a educação 

sergipana, por conseguinte, as instituições educacionais. 

Com o objetivo de analisar a criação e a consolidação de instituições sergipanas, 

adveio a ideia de cursar disciplinas isoladas para adentrar mais especificamente na questão 

educacional. Estudei as disciplinas: Tópicos Especiais de Ensino: a construção dos campos 

científicos (2005); Tópicos Especiais de Ensino: Pierre Bourdieu e a História da Educação 

(2006) e Cultura e Práticas Escolares (2010), no Programa de Pós-Graduação em Educação 

(PPGED)1, da Universidade Federal de Sergipe. Disciplinas que se revelaram muito 

importantes, pois, durante o curso, as descobertas foram significativas para compreender os 

percursos pelos quais trilharia na História da Educação, sob a ótica da História Cultural, 

aliadas ao campo de interesse da pesquisa - instituição educacional -.  

Por isso, sob a orientação do professor Dr. Jorge Carvalho do Nascimento e os 

embasamentos teóricos adquiridos nas disciplinas isoladas, além de minhas leituras, resolvi  

pesquisar sobre o Colégio “Jackson de Figueiredo”, motivo este que me levou a fazer alguns 

questionamentos sobre o tema. Por que há poucos estudos sobre o Colégio “Jackson de 

Figueiredo”, visto que ele era um dos colégios particulares que mantinha uma educação de 

qualidade? Qual relevância teve este colégio para a sociedade aracajuana no século XX?  

                                                
1 Utilizo o termo PPGED para indicar o Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de 

Sergipe. 
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Assim, tornou-se importante esta investigação, à medida que se tenta descortinar certos 

elementos culturais e históricos que permearam o imaginário da história desse educandário. 

Contudo, no início da pesquisa verificou-se uma relação entre o ensino particular em 

Aracaju e a formação das elites sergipanas. Neste sentido o termo elite foi considerado, nesta 

dissertação, de acordo com a contribuição de Bourdieu (1989) que define “elite” como  um   grupo   

que detém poder, que ocupa uma posição dominante” (uma posição que fornece aos seus 

membros um quantum maior de capital). Ou seja, o conceito de elite é entendido “como um 

grupo  formado  por indivíduos que, no seu campo de atividade, conseguem se apropriar  em  

maior  quantidade  dos   bens  ali valorizados. Ao mesmo tempo,  reconhece-se  que  essa  

apropriação  ocorre  em  detrimento   da “não-elite”,  definida como os desprovidos desses 

bens  ou  como  aqueles  que  os  possuem  em  menor quantidade”. (BOURDIEU, 1989, p. 

12). 

 Desta forma, todo esse contexto foi norteador para estimular a minha participação em 

cursos e palestras promovidas pelo PPGED/UFS, como: seminários, fóruns, defesas de 

dissertações, bem como, a participação no Grupo de Estudos e Pesquisas em História da 

Educação: Intelectuais da Educação, Instituições Educacionais e Práticas Escolares (GEPHE). 

 Deste modo, a minha curiosidade sobre o assunto foi então aguçada, o que 

impulsionou a busca por informações sobre instituições privadas sergipanas. Conversas com 

pesquisadores da área de História da Educação foram salutares, uma vez que proporcionaram 

a descoberta de uma bibliografia especializada referente ao assunto.  

Devido a esses questionamentos foi analisada a produção historiográfica do 

PPGED/UFS, cujos trabalhos encontrados serviram para compreender o universo das 

instituições escolares, suas metodologias de pesquisa, suas histórias e narrativas, baseadas na 

História da Educação e História Cultural, além disso, foi percebido as poucas pesquisas acerca 

de instituições privadas não confessionais2, neste Programa.  

Dentre os trabalhos defendidos no PPGED, destacou-se apenas três dissertações, não 

como análise profunda, pois este não é meu objeto de estudo, apenas para elaborar uma 

amostragem e justificar meu questionamento. Todavia, outras dissertações estarão indicadas 

em anexo, para comprovar essas afirmações. 

                                                
2
Ensino confessional e não confessional -  O ensino confessional, refere-se à escolas vinculadas ou 

pertencentes a igrejas  ou  confissões  religiosas.  A  escola confessional baseia os seus princípios, objetivos e 

forma de atuação  numa  religião,  diferenciando-se,  portanto, das escolas laicas. Para esse tipo de escola o 

desenvolvimento dos sentimentos religioso e moral nos  alunos  é  o objetivo primeiro do trabalho educacional. 

Dessa forma, o ensino não confessional, a escola leiga, constrói sua proposta baseada apenas em correntes 

pedagógicas, a confessional procura ter um embasamento filosófico-teológico. Disponível em: 

<www.educabrasil.com.br/eb/dic/dicionario.asp>. Acessado em 12 de junho de 2013. 
 

http://www.educabrasil.com.br/eb/dic/dicionario.asp
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Assim, apresentou-se o trabalho sobre uma instituição católica, o de Rosemeire 

Marcedo Costa (2003), que versa sobre “Fé, Civilidade e Ilustração: as memórias de ex-alunas 

do Colégio Nossa Senhora de Lourdes (1903-1973)”. Dissertação na qual a autora analisou a 

educação feminina católica, desenvolvida pelas irmãs Religiosas do Santíssimo Sacramento. 

Este colégio ficou conhecido e prestou serviços à elite sergipana, seguindo o lema fé, carisma 

e educação, promovendo a instrução e o senso de responsabilidade patriótico para as moças de 

boa família.   

Por sua vez, utilizou-se outro estudo que analisa uma instituição de ensino 

profissional, o trabalho de Malta (2010), cujo título é: “O ensino profissionalizante em 

Sergipe: contribuição do Instituto Profissional “Coelho e Campos” (1922-1944)”. Dissertação 

que investigou a trajetória do Instituto Coelho e Campos, visando perceber qual a importância 

da instituição para a organização do ensino profissionalizante em Sergipe.   

Além disso, foi exposto a dissertação de Igor de Oliveira Mangueira (2003), que trata 

do Colégio “Tobias Barreto”: escola ou quartel? (1909 – 1946). Neste estudo o autor  

reconstituiu a história do Colégio Tobias Barreto no período de 1909 a 1946, para 

compreender o alcance do projeto militarista na educação sergipana. “Os jornais foram à base 

para entender a trajetória deste colégio, desde a sua fundação em Estância/SE, sua 

transferência para Aracaju e vida da escola na capital sergipana”. (OLIVEIRA, 2013). Único 

trabalho, até o momento, do PPGED, que aborda uma escola particular não confessional3. 

Elementos que constatam estas afirmações podem ser encontradas no Arquivo do 

(PPGED) - UFS, pois, de acordo com este acervo houve um total de 274 dissertações 

defendidas entre 1995 e 2012, dentre estas, 30 dissertações foram sobre as escolas públicas 

Municipais, Estaduais e Federais, entretanto, apenas 6 escolas privadas aparecem nesses 

estudos. No entanto, cinco são pesquisas que tratam de escolas confessionais e apenas uma é 

de escola privada não confessional, apesar de a História da Educação ter demonstrado que as 

escolas privadas contribuíram para a formação da elite dirigente do país. Portanto, de acordo 

com essa análise observou-se que o tema educação privada não confessional quase inexiste no 

PPGED. 

Portanto, com este objetivo, a partir das leituras de autores como Justino Magalhães, 

Ester Buffa, Miguel André Berger, Anamaria Gonçalves Bueno de Freitas, Jorge Carvalho do 

Nascimento, Ester Fraga Vilas-Bôas Carvalho do Nascimento, entre outros autores que 

                                                
3
 Além desses trabalhos, outras pesquisas foram realizadas no PPGED, tendo como foco de análise o estudo de 

instituições escolares e da cultura escolar, sem, no entanto, aparecerem muitos estudos sobre escolas particulares 

não confessionais. Comprovação esta apresentada no Anexo 1 deste trabalho.  
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analisaram instituições escolares, ampliaram os meus conhecimentos a respeito do tema, ao 

mesmo tempo que, ajudaram-me na compreensão desse estudo sobre uma instituição 

educacional particular.            

Desse modo, esta pesquisa atenderia meus anseios em conhecer melhor esta instituição 

de ensino e ao mesmo tempo contribuir para enriquecer a pesquisa e a historiografia sergipana 

acerca da história de uma instituição privada de Aracaju.  

Desta forma, estudar a história do Colégio “Jackson de Figueiredo”, a partir do ensino 

privado sergipano, visualizar sua organização, suas práticas educacionais e a vivência dos 

sujeitos que participaram de sua construção, fazem desta pesquisa requisito essencial para 

melhor compreender a história deste colégio. Por isso, identificar a relevância norteadora do 

movimento de criação do Colégio “Jackson de Figueiredo”, foi um dos objetivos propostos 

nesta pesquisa, além de mostrar a importância da referida instituição para a sociedade 

sergipana na primeira metade do século XX e em décadas posteriores. 

A dissertação sinaliza para uma tentativa de ampliar as reflexões em torno das 

representações feitas sobre o pensamento pedagógico constituído no tempo de atuação do 

colégio e sob as condições que lhes foram impostas. Interesse este que se fez com o intuito de 

elucidar as diretrizes das relações que envolveram o ensino no Colégio “Jackson de 

Figueiredo” no período em que funcionou como escola particular.     

Neste contexto, ao se estudar o Colégio “Jackson de Figueiredo”, permitiu-se perceber 

que esta escola constituiu-se em uma das mais importantes instituições particulares de ensino 

do Estado de Sergipe. É relevante esta investigação, posto que, este foi um colégio que deixou 

marcas indeléveis na educação do Estado que devem ser analisadas, pois, observou-se que as 

famílias tradicionais sergipanas nela estudavam, dado o seu caráter de escola particular e de 

um ensino de qualidade. Por isso, pode-se observar o número considerável de egressos que 

ocuparam e ocupam cargos públicos e que dirigem empresas privadas na cidade de Aracaju.             

Ao tomar o Colégio “Jackson de Figueiredo” como objeto de estudo, observou-se ser 

uma instituição que representou uma grande conquista no campo educacional, para a cidade 

de Aracaju e região, pois, graças a filosofia de sua educação e as aspirações e necessidades de 

determinados grupos sociais, o colégio era visto como reduto de cultura e aprendizado. Seus 

diretores primavam pela disciplina, educação, moral e empenho pedagógico e tinham como 

lema “Instruir” e “Educar4”.                        

                                                
4 Para Locke, a Educação deve se voltar para a formação do caráter. Esta educação do caráter é necessária para 
o entendimento de que o saber se adquire com o exercício da razão. Uma de suas maiores contribuições para a 

educação é a defesa da leitura e da escrita, como uma Instrução necessária a qualquer aluno, entretanto não é a 
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Colégio que diferia, de certo modo, de outras instituições, por sua orientação 

educacional e pela prática de seus anos iniciais quando atuou na educação masculina na 

modalidade de internato e na educação mista com externato e semi-internato.  

 Diante disto, ao contextualizar o tema, foi preciso observar os elementos que faziam 

parte da realidade daquele colégio, qual seja: a prática docente, o aluno, o professor, a escola, 

a disciplina escolar, os métodos de ensino, os livros didáticos, materiais didáticos, relação 

professor/aluno e aluno/aluno, conteúdos ensinados, sistema de avaliação e de punição, todos 

necessários à consecução dos objetivos do processo ensino-aprendizagem. 

Desta maneira, passou-se a ter um novo olhar sobre uma instituição escolar, pois, esta 

não deve ser vista como um núcleo isolado na sociedade, mas, como um produto cultural 

determinado a partir de certa visão de escola.   

Entende-se que a escola reproduz os padrões da sociedade em que está inserida, 

porque repassa costumes, hábitos, ensinando os indivíduos para o que se pré-estabelece. 

Afinal, as relações de dominação e subordinação estão presentes em todas as dimensões 

sociais e a educação escolar, como qualquer outra instituição criada pelo homem, é uma 

construção social, produto de uma correlação de forças na sociedade, que para Bourdieu 

(2004, p. 23), [...] “é a estrutura das relações objetivas entre os agentes que determinam o que 

eles podem e não podem fazer”.       

                                                                                                                                                   

parte principal da educação, uma vez que para este autor o mais importante é a educação moral. Ele remete-nos 
a uma formação capaz de Instruir o cidadão com base no respeito à  liberdade e a tolerância. A Educação do 

novo homem, ao contrário, deveria desenvolvê-lo em todos os sentidos – físico, moral e intelectual – por 

entender ser a Instrução a menor parte da Educação, pois, a Instrução é ordinariamente a principal ocupação, 

senão a única, das quais se têm usado para instruir as crianças. Quando se fala em educação, a Instrução é quase 

a única coisa que se tem em vista. (LOCKE, 1986).  

Ainda, segundo Joaquim,  Educação é o processo que visa capacitar o indivíduo a agir conscientemente diante 

de situações novas de vida, com aproveitamento da experiência anterior, tendo em vista a integração, a 

continuidade e o progresso sociais, segundo a realidade de cada um, para serem atendidas as necessidades 

individuais e coletivas. A instrução se refere aos aspectos informativos, menos complexos e de domínio de certo 

nível de conhecimento sistematizado. Há uma relação de subordinação da instrução à educação, uma vez que o 
processo e o resultado da instrução são orientados para o desenvolvimento das qualidades específicas da 

personalidade. Da mesma forma, há uma unidade entre educação e instrução, embora sejam processos diferentes. 

A propósito, pode-se instruir sem educar, e educar sem instruir; conhecer os conteúdos de uma matéria, conhecer 

os princípios morais e normais de conduta não leva necessariamente a praticá-los. (JOAQUIM, Nelson, 2006. 

Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/8535>. Acessado em 20/7/2013).  Outra concepção de educar e instruir 

são abordadas por Souza (2000), que apresenta essa diferença. A diferença sublinhada por vários educadores da 

época não era simplesmente uma questão semântica. Ela reportava a uma clara concepção de ensino – Educar 

pressupunha um compromisso com a formação integral da criança que ia muito além da simples transmissão de 

conhecimentos úteis, dados pela instrução, e implicava essencialmente a formação do caráter mediante a 

aprendizagem da disciplina social – obediência, asseio, ordem, pontualidade, amor ao trabalho, honestidade, 

respeito às autoridades – virtudes morais e valores cívico-patrióticos, necessários à formação do espírito de 

nacionalidade. (SOUZA, 2000, p.2-3). Disponível em: 

<http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe3 > Acesso em: 18/04/2012.   

http://jus.com.br/artigos/8535/educacao-a-luz-do-direito


19 
 

Por isso, 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 determina 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, com base em Magalhães (1999), Gatti Júnior (2002), afirma que as 

descrições sobre o ciclo de vida das instituições envolvem criação, desenvolvimento, crises e 

extensão, elementos da arquitetura, perfil de seus agentes – abrangendo corpo docente, 

funcionários, apoio, alunos, projetos e propostas pedagógicas, rituais e festas, dentre outros 

elementos que fazem parte da instituição.  

Como se pode perceber fazer um estudo sobre as instituições educativas é muito 

instigante. Além dos aspectos abordados, outros merecem ser explorados contribuindo assim 

com os novos apontamentos metodológicos para o estudo da História da Educação.  

Logo, esse trabalho propõe identificar e descrever as práticas pedagógicas que esse 

colégio transmitiu aos seus alunos, ao mesmo tempo em que visa compreender a questão da 

cultura escolar.  Nesses termos requer que se tenha clareza de conceitos como apropriação e 

cultura escolar. 

Diante disso, através dessa relação da escola com a cultura escolar, pretendeu-se 

apreender a contribuição dada pelo Colégio “Jackson de Figueiredo” no processo de 

transmissão da cultura daquela sociedade, de acordo com os dispositivos culturais por ela 

produzidos, além das apropriações e representações que são discutidas por Roger Chartier 

(1990),  estudioso que defende a corrente historiográfica da História Cultural. 

Segundo Chartier (1990), a apropriação é o cerne do discurso da História Cultural que 

para o autor visaria à elaboração de uma História Cultural dos usos e das interpretações   

relacionadas às suas determinações fundamentais e inscritas nas práticas específicas que a 

constroem. De acordo com esta concepção, as pessoas fazem uso das mensagens e discursos 

conforme seus interesses e de maneira peculiar. Os indivíduos não recebem as informações de 

maneira passiva, ao contrário, projetam nas leituras e discursos interpretações pessoais. Dessa 

forma, a apropriação depende muito das condições de produção da mensagem de quem a 

produz e para quem ela é produzida. A atitude criadora permite a reapropriação e a 

reinterpretação dos fenômenos.  

De acordo com Chartier (1990), é através da apropriação que os leitores /sujeitos 

constroem representações. Essas categorias, representações e apropriações, podem ser 

compreendidas como: representações – os modos de pensar e de sentir relacionados aos 

modos de ver e de compreender o mundo; apropriação refere-se aos usos e às interpretações 
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feitas pelos indivíduos, em práticas específicas, facultando-lhes modificar/alterar suas 

concepções. 

 Ao definir as representações sociais dessa maneira Chartier (1990) elaboraria a ideia 

de representação como instrumento teórico-metodológico capaz de apreender em um campo 

histórico particular a internalização simbólica das lutas pelo poder e dominação entre os 

grupos, ou entre os indivíduos representantes de tais grupos, estruturados a partir de relações 

externas objetivas entre os mesmos, e que existem independentemente das consciências e 

vontades individuais que as produziram dentro de determinado campo social.  

Outro estudo importante é o da Cultura Escolar, porque, ao ser analisado 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 comportamentos como formas de organização e estruturação social. 

Com esta perspectiva, há uma preocupação com os modos de ler a educação. Nesta, a 

ênfase recai sobre a cultura escolar como objeto da história, conforme entendeu  Dominique 

Julia (2001). Sua compreensão nos remete ao entendimento da cultura escolar como:  

 

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; normas e práticas 
coordenadas a finalidades que podem variar segundo as épocas, [...]. 

(JULIA, 2001, p. 10).  

  
 

Parece claro, portanto, que considerar a cultura escolar como objeto histórico implica 

analisar o significado imposto aos processos de transmissão de saberes e inculcação de 

valores dentro desse espaço. Implica também considerar a transmissão como elemento central 

desse processo, tendo-se o cuidado de não fazer exclusivamente uma análise ideológica. O 

autor considera a escola, assim como outras instituições da sociedade, que produz uma cultura 

que lhe é própria e peculiar. (JULIA, 2001).  

Para estudar a escola, é preciso ter clareza de que a mesma é uma instituição e 

compreende uma cultura ou um conjunto de práticas. Por isso, o essencial é levar em conta a 

análise das normas e práticas, o corpo profissional, o corpo estudantil e o espaço escolar para 

a constituição de uma cultura escolar. Deste modo, este autor critica a tendência de se 

trabalhar principalmente com textos normativos, superestimar modelos e projetos isolados da 

cultura escolar ou limitando a história das ideias pedagógicas sem se voltar ao funcionamento 

interno da escola.  
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A produção de Julia sobre cultura escolar refere-se à escola moderna, ou seja, aquela 

que possui espaço escolar próprio, cursos graduados em níveis e corpo profissional específico. 

Esses elementos são considerados essenciais para a constituição de uma cultura escolar. O 

olhar desse autor sobre cultura da instituição de ensino segue três eixos: o estudo das normas 

e as finalidades que regem a escola; a avaliação do papel desempenhado pela 

profissionalização do trabalho do educador; e a análise dos conteúdos ensinados e das práticas 

escolares.    

Para esse autor, a escola alerta aos estudiosos da educação para entender todo o 

processo educacional, tanto o interior da escola como fora dela, visto que a escola não é 

somente um lugar de transmissão do conhecimento para obtenção de títulos e diplomas, mas, 

é, ao mesmo tempo, um lugar de “inculcação de comportamentos e habitus”5.        

 Outro estudo significativo é o de Rosa Fátima de Souza (2007), que investigou a 

respeito dos materiais escolares, visto que, ela salienta: "o estudo histórico dos materiais 

escolares pode ser um instrumento valioso para se decifrar a cultura escolar, à medida que as 

práticas são mediatizadas, em muitos sentidos, pelas condições materiais". Ainda segundo a 

autora, "da articulação entre saberes, práticas e materiais escolares é que se concretiza o fazer 

pedagógico que está no cerne da compreensão do funcionamento interno da escola e de sua 

função no tempo e espaço sócio-histórico”. (SOUZA, 2007, p. 179-180).  Elementos que são 

encontrados dentro das instituições escolares e que, muitas vezes, são considerados pouco 

importantes.    

A autora enfatiza que, a materialidade evidenciada pela cultura escolar está presente 

nos discursos dos educadores. Por isso, nos últimos anos, professores e profissionais da 

educação atribuem os sucessos e as dificuldades de suas práticas educativas às condições 

materiais das escolas, relacionando-as a qualidade dos objetos a renovações pedagógicas, 

modernização e eficiência educacional, mostrando com isso que a cultura material escolar não 

constitui somente um construto do historiador, mas está enraizada na própria forma escolar de 

educação. Tudo isto seria resolvido, se fosse considerado alguns dispositivos da escola como: 

“o quadro-negro, o caderno, o livro didático, a carteira ou as edificações escolares, além das 

salas de aula”. (SOUZA, 2007). A materialidade, portanto, não está só nos discursos dos 

                                                
5
 Habitus é aqui compreendido como: “[...] um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando 

todas as experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz de percepções, de apreciações e de 

ações – e torna possível a realização de tarefas infinitamente diferenciadas, graças às transferências analógicas 

de esquemas [...]”. (BOURDIEU, 1983b, p. 65, grifos do autor). “Habitus é também adaptação, ele realiza sem 

cessar um ajustamento ao mundo que só excepcionalmente assume a forma de uma conversão radical”. 

(BOURDIEU, 1983b, p. 106). 
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professores, a ela também se deve o sucesso do ensino, ratificando o que Rosa Fátima de 

Souza já afirmava. 

Pensar a cultura material escolar implica construir problemas de investigação 

impregnados de escolhas teóricas que exigem a aproximação dos trânsitos e das vertentes que, 

a partir das décadas de 1980 e 1990 se desenharam no estudo histórico da cultura material. 

Como lembra Souza (2007), 

 

é preciso ter em vista que os artefatos são produtos do trabalho humano e 

apresentam duas facetas: eles têm uma função primaria (uma utilidade 
prática) e exercem funções secundarias, isto é, simbólicas. Significa 

considerar que os artefatos são indicadores de relações sociais e como parte 

da cultura material atuam como direcionadores e mediadores das atividades 

humanas, o que confere aos objetos um significado humano. (SOUZA, 2007, 
p. 169). 

 

 

 Essas práticas são de diferentes ordens, situadas em momentos distintos da 

historicidade dos artefatos e contextos materiais. Produção, circulação, recepção, são âmbitos 

que comportam, cada um deles, um conjunto de práticas que, mesmo que não se iniciem no 

espaço escolar, para ele confluem e dele se espalham, instaurando e/ou reforçando novas 

ações e significados, fortalecendo discursos, estimulando posturas, interditando outros tantos 

discursos e posturas.  

Todavia, para Felgueiras (2010) a cultura é definida como “conjunto de resultados 

materiais, fruto de ações distintas inspiradas por uma mesma tradição”. (FELGUEIRAS, 

2010, p. 27). 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. 

Enfim, “a cultura material escolar revela uma civilização que cria a escola e ao mesmo tempo 

a sociedade que é criada pela escola”. (FELGUEIRAS, 2010, p. 31).  

Apreender a cultura que é transmitida pela escola é essencial para que se perceba o que 

acontece dentro dela e o que é constitutivo de suas ações, bem como, buscar compreender os 

indivíduos inseridos nela. Os indivíduos e suas práticas são basilares para o entendimento da 

cultura escolar, particularmente no que se refere à formação desses indivíduos à sua seleção e 

ao desenvolvimento de sua carreira acadêmica.     

    Por sua vez, Viñao Frago (1996) sugere que para compreender a constituição da 

cultura da escola é importante considerar as relações entre as propostas de reformas, as 

“teorias”, como o autor denomina, as quais visam informar as práticas na instituição, além da 
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relação com a legislação e a história de vida e profissional dos docentes.  Segundo  Viñao  

Frago (2002, p. 73-74),  “a cultura escolar, assim entendida, estaria constituída por um 

conjunto de teorias, ideias, princípios, normas, rituais, inércias, hábitos e práticas [...] 

sedimentadas ao longo do tempo em forma de tradições regulares [...]”.  

A função da cultura escolar não seria promover uma incorporação de valores outros 

que não os objetivos escolares, ou mesmo de servir de ferramentas para a inculcação de 

valores. Pelo menos não são apenas essas as resultantes promovidas pela cultura escolar.  

A partir de todos esses conceitos, entende-se, num sentido mais amplo, que conhecer 

tal cultura requer compreender o universo da escola, considerando todos os aspectos que a 

constituem, abarcando, inclusive, a apropriação de culturas externas e os objetivos sociais 

acerca dos conhecimentos que se julgam necessário saber, ou seja, tudo o que é preciso para o 

bom desenvolvimento social e a constituição de uma cultura específica, que nela está 

imbricada por professores e alunos, indivíduos que vivem no contexto escolar e que mantêm 

relações sociais capazes de difundir cultura.             

Entretanto, a pesquisa acerca da cultura escolar na História da Educação, se fortaleceu 

só a partir nos anos 1990, apresentando atualmente diferenciadas tendências investigativas. 

Foram ampliadas as noções de fontes e de objetos a serem estudados, valorizando alguns 

aspectos anteriormente desconsiderados pela historiografia, como os rituais escolares, as 

festas, as fotografias, os jornais estudantis, os comportamentos e regras, a disposição dos 

móveis escolares, as atividades desenvolvidas no interior da mesma, os cadernos, os textos, os 

diários produzidos pelos alunos, plano de aula dos professores, os diários de classe, os 

manuais escolares e o estudo da relação professor/aluno, aluno/aluno, enfim, os saberes e 

fazeres que envolvem o ato de aprender e ensinar, porque aí é que se materializa o estudo da  

cultura escolar.  

Deste modo, percebe-se que, além dos elementos enumerados, outros fazem parte da 

realidade da escola, como métodos de ensino, materiais didáticos utilizados, conteúdos 

ensinados, sistemas de avaliação e de punição, edifício escolar, uma lousa, um mapa, uma 

carteira, um caderno de exercícios, tudo isto faz parte da escola e deve ser estudado como 

fonte material da cultura escolar.  “Seguindo os conselhos da antropologia, estudar a escola 

como fenômeno cultural implicava descrever suas práticas e buscar captar os significados 

atribuídos a ela pelos sujeitos”. (VIDAL; SCHWARTZ, 2010, p. 19). 

A respeito dessas diferentes abordagens, um elemento está sempre presente quando o 

objeto de estudo é a escola, é o reconhecimento da existência de uma cultura própria desta 
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instituição. Cultura que a conforma de uma maneira muito particular, com uma prática social 

própria e única.  

Assim, o estudo sobre a cultura escolar torna-se importante para que se compreenda o 

papel das instituições de ensino no projeto modernizador da República em Sergipe. Papel 

modernizador este que tentou melhorar a educação no Estado e que através das escolas 

primárias nas primeiras décadas do século XX, via-se no ideário reformista da Nação a crença 

otimista no progresso do país.   

Por sua vez, o caminho teórico-metodológico pretendido para este tipo de investida 

partiu dos paradigmas defendidos pela História Cultural. Esta tem apontado para um crescente 

valor às práticas, as representações e apropriações culturais. Portanto, tomamos como 

categoria de análise as práticas, as representações e a cultura escolar.  

Com essa perspectiva, enfoca-se o período de 1938 a 1980, período em que se estava 

regido pelo Estado Novo6 -. Governo que via a necessidade de mudanças em todos os campos, 

principalmente na educação e a escola era vista como via de reconstrução da sociedade 

brasileira, por isso, as mudanças educacionais se faziam necessárias –. Deste modo, assistiu-

se a abertura política das décadas de 1950 e início de 1960 e a ditadura militar que vigorou no 

Brasil de 1964 a 1985.  

Portanto, compreender o significado histórico dessa instituição escolar implica 

necessariamente na compreensão do momento histórico em que ela foi produzida, momento 

este caracterizado por profundas transformações econômicas, políticas, sociais, culturais e 

educacionais do país. 

Nesse contexto, o entusiasmo pela educação, no começo do século XX, passou a 

integrar os planos dos governantes, o que favoreceu a adoção de diversas reformas do ensino.  

Nas décadas de 1920 e 1930, chegaram ao Brasil novas ideias, originando o 

movimento conhecido como Escola Nova. Assim, o Manifesto dos Pioneiros (1932), redigido 

sob os ideais do liberalismo, apresentou a educação como um problema social, reivindicando 

uma maior participação do Estado no sentido de assegurar escola para todos, contestando a 

educação como um privilégio das elites, porém não menosprezando a contribuição do ensino 

particular, desde que fosse controlado também pelo Estado. Propunha o ensino público, laico, 

obrigatório, gratuito e de coeducação dos sexos.  

                                                
6 Estado Novo –  nome do regime político brasileiro fundado por Getúlio Vargas em 1937, que durou   até 1945,  

é caracterizado  pela  centralização  do  poder,   nacionalismo,   anticomunismo  e  por   seu   autoritarismo. 

(CAMPOS, 1999, p. 238).   
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Entretanto, o ensino que era elaborado pelo colégio “Jackson de Figueiredo” seguia os 

objetivos propostos pelo pensamento da Escola Nova. Elementos que comprovam esta 

afirmação estão no Estatuto do Educandário, além de notícias veiculadas no Jornal “Correio 

de Aracaju”7 que ressalta: “assim, é justo salientar as atividades deste Educandário que, há 5 

anos, vem satisfazendo plenamente os interesses dos pais sergipanos, instruindo-lhes os filhos 

nesse ambiente renovador de perfeita compreensão aos ditames da “Escola Nova”, - “século 

da criança”!  

Com este panorama, em 1937, GetúlioVargas implantou o Estado Novo, com traços 

ditatoriais. Realiza todos os esforços pela organização do sistema nacional de ensino, 

cooptando o poder da igreja através do ensino religioso, em defesa da pátria, da família, da 

segurança e coesão nacional. 

 Objetivos esses que eram seguidos pelo educandário “Jackson de Figueiredo” ao 

ministrar uma educação baseada na religião, família e pátria, visto que a escola via a religião 

como ponto essencial para a formação da personalidade dos ginasianos, a família era a âncora 

da continuidade da escola e o amor à pátria era incutido aos jovens do educandário, através de 

palestras organizadas pelos diretores deste colégio, principalmente na Semana da Pátria.           

Um capítulo especial da Constituição Federal de 1937, para a educação e a cultura 

(artigos 128 a 134) é mantido, entretanto, a obrigação do Estado em matéria de educação 

tornou-se muito modesta. Assim, o artigo 128 reza: “É dever do Estado contribuir, direta e 

indiretamente, para o estímulo e desenvolvimento de umas e de outras favorecendo ou 

fundando instituições artísticas, científicas e de ensino.” (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 

1937). 

Nesse sentido, a obrigação do poder público era, apenas, para aqueles que 

demonstrassem insuficiências de recursos para se manter em uma escola particular. Assim, o 

ensino profissional passou a ser a principal obrigação do Estado em matéria de educação e 

destinava-se “às classes menos favorecidas”. Foi ainda em 1937 que se declarou obrigatória a 

introdução da educação Moral e Cívica nos currículos. Portanto, paulatinamente, a sociedade 

brasileira passou a tomar consciência da importância estratégica da educação para assegurar e 

consolidar as mudanças econômicas e políticas que estavam sendo empreendidas.  

Deste modo, isto permite dizer que o Colégio “Jackson de Figueiredo”, através de sua 

estrutura curricular acatava todos esses regulamentos e os incorporava em seu ensino, posto 

                                                
7 Jornal “Correio de Aracaju” em 20 de junho de 1942. 



26 
 

que foi percebido, através de seu regulamento interno, a utilização da disciplina Moral e 

Cívica sendo utilizada neste educandário. 

Ademais, alguns ginásios mantinham convênios com o Governo Estadual e com a 

Prefeitura de Aracaju, para manter alunos matriculados em suas escolas. No caso de 

funcionários públicos Municipais, a Lei Municipal nº 97, de 28 de maio de 1946, possibilitava 

a matrícula gratuita dos seus filhos nas escolas particulares que recebessem subvenções da 

prefeitura. Através de expedientes assinados pelos próprios prefeitos, “seus filhos eram 

encaminhados aos ginásios locais, principalmente para os colégios “Jackson de Figueiredo” e 

“Tobias Barreto””. (GRAÇA, 2002, p. 71).   

A política de equiparação entre escolas públicas e escolas privadas, pela oficialização 

e equivalência de ambas, promovida agora de forma não mais restrita, favoreceu a grande 

expansão do ensino secundário de caráter privado nas décadas de 1930 e 1940.   

Assim, por causa da implantação daquela lei, percebe-se que as escolas particulares se 

proliferavam, pois, ao Estado só caberia ajudar aos alunos que por ventura não pudessem 

pagar por essas escolas, bem como, ter como principal função o ensino profissionalizante, que 

era destinado aos “desprovidos de condições financeiras”. Portanto, o crescimento do setor 

privado foi um fator inibidor da iniciativa pública, restringindo-se o ensino público, àquele 

tempo, a algumas escolas de grande porte e de caráter modelar. 

Todavia, com a reforma Capanema, a Lei Orgânica do Ensino Secundário de 1942, ao 

lado de outras leis orgânicas, que reestruturaram o ensino secundário num primeiro ciclo, 

chamado de ginásio (secundário, industrial, comercial e agrícola) e num segundo ciclo 

subdividido em clássico e científico. Elementos que configuraram o título “Ginásio” dado ao 

estabelecimento destinado a ministrar o curso de primeiro ciclo e o de “Colégio”, ao 

estabelecimento de ensino que compreendesse os dois ciclos: o ginásio e os dois cursos do 

segundo ciclo (Clássico e Científico). (BRASIL, 1942a). 

Contudo, foi possível verificar o dualismo impregnado no sistema de educação, com 

um ensino secundário destinado às “individualidades condutoras” e outro que habilitasse 

profissionais aos diversos setores da economia, com objetivo de desenvolver um setor 

capacitado às necessidades modernas da sociedade urbana.  

Com essa perspectiva, o Colégio “Jackson de Figueiredo” manteve em sua estrutura 

escolar o ensino primário e ginasial, condizentes com o que determinava essa lei. Porém, só 

em 1969 foi instalado o ensino colegial naquele educandário. Ensino  que era regido pela Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação e que continuaria, portanto, até a promulgação desta  lei, 

um curso de cultura geral e de cultura humanística, com o mesmo sistema de provas e exames 
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previsto na legislação anterior, mantendo a seletividade que seria colocada em xeque pela 

demanda social, sobretudo nas décadas de 1950 e 1960 do século XX.     

Afirmações que foram comprovadas ao consultar a Revista em comemoração aos 25 

anos do Colégio “Jackson de Figueiredo”. Verificou-se que os cursos que o colégio mantinha 

eram: o curso primário, o de admissão ao ginásio e mais um curso pré-escolar para crianças 

até sete anos. Cursos que estavam condizentes com as diretrizes determinadas pelas Leis 

educacionais de 1930 (Reforma Francisco Campos) e de 1942 (Lei Orgânica do Ensino 

Secundário, de Gustavo Capanema).  

Outro ponto a considerar era o exame de admissão ao ginásio, que era ministrado pelo 

colégio. O diretor do educandário ressaltou: “nesta escola se estuda e se aprende”. No ano 

passado mesmo, a turma do nosso colégio que se submeteu ao exame de admissão ao curso 

ginasial se destacou nas médias obtidas, o primeiro lugar foi conseguido por uma aluna do 

“Jackson de Figueiredo”8. Esse teste era o terror dos educandos. O exame de admissão9 era 

uma prova que os estudantes se submetiam para entrar no 1º ano ginasial. 

Por conseguinte, na área educacional o movimento escolanovista, no Brasil, atingiu 

seu auge sendo constituída a lei 4024/61, e o Plano Nacional de Educação. Esta foi a primeira 

lei a tratar da educação em geral, estabelecendo diretrizes e bases para todos os ramos e graus 

do sistema educacional brasileiro.  

A LDB permitiu a descentralização da educação da esfera Federal para a Estadual, 

com a institucionalização dos sistemas de educação e recriação dos Conselhos de Educação 

com funções normativas. Entretanto, apesar dos embates, das expectativas positivas e da força 

dos movimentos progressistas, a aprovação da LDB de 1961 causou prejuízos para educação, 

especialmente no que se refere à sua ampliação, pois fortaleceu o setor privado e limitou a 

expansão do ensino público. 

Todavia, nas décadas de 1950 e 1960, período de efervescência da sociedade 

brasileira, desenvolveram-se os processos de industrialização e de urbanização acelerada, de 

decisivo atrelamento da economia ao capital internacional mudando-se a composição dos 

blocos de poder nacional. As transformações na área cultural são também marcantes. Os 

meios de comunicação de massa, especialmente a televisão, interligam pessoas e grupos.   

Diante de tais mudanças da sociedade os colégios viram-se obrigados a alterarem, 

mesmo que sutilmente, seus discursos e suas atividades, dando maior abertura à 

                                                
8 In: Revista em comemoração aos 25 anos de Missão Educativa. Aracaju: Livraria Regina, 1964, p. 52-53. 
9 Detalhes sobre o exame de admissão, nos anos 1950, em Aracaju, consultar: Graça (2002). 
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“modernização”, tentando pregar seus valores  de forma mais livre, isto foi sentido, também, 

no “Jackson de Figueiredo”. 

Por sua vez, a implantação de um Estado autoritário, a partir de 1964, teve como 

consequência algumas transformações na área educacional. Instalou-se a educação tecnicista, 

atendendo às necessidades advindas com a crescente industrialização, fruto da influência do 

capital estrangeiro, no qual, a educação se espelhou com um caráter antidemocrático da 

proposta ideológica do governo. Deste modo, pretendia-se erradicar definitivamente o 

analfabetismo, através de um programa nacional, levando-se em conta as diferenças sociais, 

econômicas e culturais de cada região, onde muitos educadores e alunos passaram a ser 

perseguidos em função de posicionamentos ideológicos. Universidades foram invadidas, 

contribuindo assim, ao contrário do que se propunha, para a decadência do ensino. 

Após o golpe de 1964, os militares procuraram fazer novas adequações, dividindo o 

ensino em 1º e 2º graus e superior. Houve a reestruturação do ensino de 1º e 2º graus, com a 

lei nº. 5.692/71.   

Segundo Saviani (2008), no que se refere à educação, o governo militar "não 

intencionou criar uma nova LDB, apenas ajustou a que estava em vigor” – Lei nº 4.024/61. 

Dentro desse enfoque, foram elaboradas as reformas do ensino superior – Lei nº 5.540/68 – e 

as reformas dos ensinos de 1º e 2º graus – Lei nº 5.692/71. Nesse período, inaugurou-se a fase 

tecnicista da educação no Brasil; baseada na necessidade de "modelar o comportamento 

humano" através de técnicas específicas, essa teoria abordava os conteúdos através do 

ordenamento lógico e psicológico das informações. 

Lei que evidenciou a centralização e burocratização no campo educacional. Entre as 

modificações ficaram a extensão da escolaridade obrigatória e a tentativa de eliminação da 

dualidade do sistema educacional mediante a implantação de uma escola única de 1° e 2° 

Graus. Eliminou-se a concepção de ensino primário e ginasial, substituindo por Escola 

Integrada de 1º Grau. O primeiro grau passou a duração de 8 anos letivos e obrigatório   dos 7 

aos 14 anos de idade. O ensino de 2º Grau, com duração de 3 ou 4 anos, unificou os vários 

ramos do ensino, o colegial e os técnicos. 

A ampliação de vagas com a obrigatoriedade do ensino de 1º Grau demandou uma 

reestruturação na rede de escolas públicas e privadas. Ao contrário da tendência liberal e 

flexível da LDB de 1961, e da lei 5692/71, o governo promoveu uma centralização curricular 

ao fixar para todas as escolas de 1° e 2° Graus um núcleo comum em âmbito nacional e uma 

parte diversificada para atender as peculiaridades locais. Propôs uma profissionalização 

compulsória para o ensino de 2° Grau que visava conter a demanda pelo ensino superior. 



29 
 

Como pano de fundo, começou, então, o chamado processo de integração dos níveis 

(primário e ginasial, secundário e técnico), que passaram a obedecer aos princípios da 

continuidade e da terminalidade. Sendo que o andamento sucessivo garantiu a passagem de 

uma série para outra, desde o 1º até o 2º grau.   

Seguindo todos esses pressupostos, o colégio “Jackson de Figueiredo”, como escola 

particular, expandia-se. Educandário que foi uma das mais importantes  instituições de ensino 

situado em Aracaju - Sergipe. Que teve como diretores  Benedito de Oliveira e sua esposa 

Judite de Oliveira. Escola que atendia a uma clientela mista, no externato e semi-internato, no 

entanto, estava voltada mais para o internato masculino e tinha como meta formar a juventude 

tradicional sergipana. Instituição que se destacou em Sergipe, por ter um ensino modelar, e 

por formar jovens de diferentes grupos sociais. 

Contudo, acredita-se que para se compreender melhor toda estrutura educacional não 

se pode estudá-lo por si mesmo, é preciso que se faça uma relação do objeto estudado com o 

contexto histórico em que ele se estabeleceu, levando em conta as ações dos indivíduos que 

participaram deste processo.  

Neste sentido, Cunha (1989, p. 18) alerta para o “reducionismo antropológico” da 

história. Para ele: “o homem é um ser histórico, isto é, não está na história como se esta o 

antecedesse e o determinasse, mas o homem é autor da história, o seu construtor livre e 

liberto”.  

Com esta perspectiva, a história deve ser vista como um processo interativo entre o 

historiador e o objeto por ele estudado, visto que ao produzirem uma realidade histórica os 

historiadores buscam nos conhecimentos anteriores um ponto de partida para novas 

descobertas. 

Assim, diante das condições precárias de funcionamento da maioria das escolas 

públicas e do número reduzido destas durante o período republicano, muitas famílias 

pertencentes aos grupos sociais de maior poder aquisitivo priorizavam as instituições 

mantidas por entidades religiosas ou de iniciativa privada, muitas funcionando em regime de 

internato. (BERGER, 2008, p. 119).  

Porque, por um lado, no Brasil, a iniciativa privada, no campo educacional, apresentou 

relevância significativa no processo de formação das elites a qual compreendia “a escola 

secundária acadêmica e as escolas superiores mantidas sempre sob o controle do governo 

central, rígido e, uniformemente, imposta a toda a nação”. (TEIXEIRA, 1966, p. 278). Por 

outro, destinado ao povo e, na realidade, à classe média emergente, compreendendo escolas 

primárias e escolas médias vocacionais, sob o controle, desde 1834, dos governos provinciais 
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ou locais e mais tarde, com a federação, dos governos dos Estados. Os dois sistemas eram 

separados e independentes, para o que contribuía a sua subordinação a diferentes áreas do 

poder público. O sistema de elite era federal e o sistema popular ou de classe média, estadual. 

(TEIXEIRA, 1966). 

Por sua vez, o Estado de Sergipe chegou a primeira década do século XX 

vislumbrando um início de mudança em sua vida cultural, social e política. Àquela época, 

circulavam muitos jornais ligados a partidos políticos, trazendo consigo as discussões 

travadas em todo o país.   

É com essa visão que se iniciam as discussões acerca das reformas educacionais. Os 

entraves postos pela Igreja Católica e as condições precárias em que se encontravam as 

escolas públicas propiciaram a expansão do ensino privado em Sergipe. Aquela situação 

atraiu a atenção governamental, provocando discussões entre a intelectualidade da época 

sobre “a liberdade de métodos, doutrinas, conteúdos e também [...] a questão da 

profissionalização dos docentes, a organização dos mesmos em uma carreira profissional 

atraente e o pagamento de bons salários [...]”. (NASCIMENTO, 1999, p. 150).     

Por outro lado, a falta de planejamento e coordenação pelos poderes públicos, no 

campo educacional, na década de 1950, tornava a educação em estado de abandono segundo 

afirmava Nunes Mendonça (1958), ele ressaltava que: “tampouco há coordenação entre os 

diversos níveis de modalidades de ensino ou distribuição planejada de unidades escolares, de 

acordo com as necessidades de cada zona do Estado”. (MENDONÇA, 1958, p. 64).  

Nesse sentido, este autor afirmava que: “o sistema educacional dispunha apenas de 

uma rede escolar, produto do esforço isolado das administrações: Estadual e Municipal e da 

iniciativa particular”. (MENDONÇA, 1958, p.64). “Esforço sem planejamento e sem unidade, 

sem a necessária formulação de objetivos e critérios, sem a imprescindível conjugação de 

recursos para uma ação comum, por isso mesmo mal orientado”. (MENDONÇA, 1958, p. 

64). Observa ainda Nunes Mendonça (1958, p. 64), “que em 1958, o Estado de Sergipe 

mantinha um ensino deficitário e desorganizado, o qual fez o ensino particular se expandir”.  

Em sua crítica à escola sergipana, o professor Nunes Mendonça (1958), condenava a 

forma como aquela estava estruturada, pois agia independente dos interesses e necessidades 

do aluno, ignorando ou limitando a sua natureza e impulsos. Segundo ele, Sergipe ainda não 
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havia tomado conhecimento da “revolução coperniciana”10 ocorrida na educação. (SOUZA, 

2000, p. 5). 

Por sua vez, Thétis Nunes (1984, p. 193) afirmava que: a expansão do ensino 

secundário privado estava fortemente relacionada à desorganização educacional do Estado, 

principalmente do ensino secundário. “Classificando o rendimento das aulas como 

desanimador e as matrículas sem ritmo crescente”. Assim, voltava a se projetar no Estado os 

colégios particulares, quase todos com internatos.   

Apesar de todas essas afirmações sobre a educação pública do Estado, para se estudar 

a instituição escolar se faz necessário analisá-la a partir do entendimento do sentido de 

escolarização naquele período: de um lado, o ensino elementar era atrelado a estratégias 

políticas para a instrução de “todos”, do outro, o ensino secundário, oferecido a uma clientela 

restrita que pretendia às Academias. (NUNES, 1984, p. 193).  

Para Silva (1969, p. 200) “o motivo da criação do ensino secundário está fortemente 

relacionados ao interesse das classes mais favorecidas e, válidos, sobretudo, pelo seu caráter 

de símbolo de status, pois, habilitavam as matrículas nos cursos superiores”.   

Com esse pensamento, ações foram implementadas, na área educacional em Sergipe, 

pois, as escolas públicas não atendiam as perspectivas da população, em contrapartida os 

colégios privados se expandiam e se caracterizavam como escolas dirigidas e mantidas por 

ordens religiosas ou empresas familiares, cujos diferentes membros da família participavam 

das funções docentes, administrativas e de direção. Assim, nasceu o Colégio “Jackson de 

Figueiredo”.    

Todavia, para aprofundar a análise sobre o colégio “Jackson de Figueiredo”, recorreu-

se a várias fontes, elementos necessários para consecução dos objetivos delimitados, no qual 

realiza uma pesquisa de natureza histórico-documental11 baseada nos aportes metodológicos 

de investigação histórica, que se utiliza de fontes documentais de naturezas diversas, entre as 

                                                
10

 O astrônomo Nicolau Copérnico (1473-1543) formulou a teoria heliocêntrica - a teoria de que os planetas 

giravam em torno do Sol - para substituir o modelo antigo, de Aristóteles e Ptolomeu, em que a Terra ocupava o 

centro do universo, o que era mais coerente com os dogmas da Igreja Católica. Disponível em 

<www.saladefisica.cjb.net>. Acessado em 20 de julho de 2013.  
11 Parto do entendimento de Le Goff (1984), para quem “o documento não é inócuo. É, antes de mais nada, o   
resultado  de uma montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade que o produziu,  

mas também das épocas sucessivas durante as quais continuou a viver,  talvez  esquecido,  durante  as  quais  

continuou a ser manipulado, ainda que pelo silêncio. O documento é uma coisa que  fica, que dura, o 

testemunho, o ensinamento (para evocar a etimologia) que ele traz e que devem  ser  em primeiro  lugar  

analisados,  desmistificando-lhes o seu significado aparente.  O  documento  é  um monumento. Resulta do 

esforço das sociedades  históricas para  impor  ao  futuro –  voluntária  ou involuntariamente – determinada 

imagem de si própria. No limite,   não  existe documento verdade. Todo o documento é mentira. Cabe ao 

historiador não fazer o papel de ingênuo”. (LE GOFF, 1984, p. 103). Le Goff propõe um desmonte, uma 

desarticulação do documento para que este se revele as condições mediante as quais foi produzido.  

http://educacao.uol.com.br/biografias/ult1789u328.jhtm
http://www.saladefisica.cjb.net/
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quais: conjunto de Leis, Decretos, Portarias, Regulamentos, Memorandos, Mensagens 

Governamentais, Relatórios da Diretoria da Instrução Pública e da Secretaria Estadual de 

Educação, Inventários, Atas e Moções do Conselho Estadual de Educação e da Inspeção 

Escolar que, oficialmente, eram encaminhados para serem sancionados e postos em prática. 

Outras fontes serão verificadas através de jornais da época, como: o “Diário Oficial de 

Sergipe”, o “Correio de Aracaju”, o “Correio do Colegial” e o “Sergipe Jornal”, ainda os 

compêndios, manuais, livros de História de Sergipe, Anuários Estatísticos, periódicos 

indexados e dissertações, além das Revistas em Comemoração aos 25 e 40 anos de missão 

educativa do Colégio “Jackson de Figueiredo”, ao qual serviu como fonte de pesquisa para 

análise do cotidiano desta instituição de ensino, que nesta pesquisa constituiu o universo do 

trabalho.   

Deste modo, as análises qualitativas e quantitativas dos dados e informações 

recolhidas permitiram visualizar a trajetória do Colégio “Jackson de Figueiredo” ao longo de 

seus 42 anos de serviços prestados à comunidade aracajuana, como escola particular.  

Com essa perspectiva, os dados necessários à análise da pesquisa foram levantados por 

meio de entrevistas individuais12, semiestruturadas, usando-se como critério básico dessa 

seleção ex-alunos/as, ex-professores, e ex-funcionária desse estabelecimento de ensino, num 

total de 7  pessoas, que estavam assim distribuídas: uma ex-funcionária, uma ex-professora, 

três ex-alunas e dois ex-alunos, que participaram dessa instituição e que permitiram 

estabelecer as representações de diferentes categorias de personagens desta pesquisa. As 

entrevistas foram realizadas em conversas  informais, gravadas e transcritas para análise. A 

proposta inicial era para que os entrevistados respondessem a questões semiestruturadas, 

depois falassem livremente, porque buscávamos um relato subjetivo das experiências vividas 

no Colégio “Jackson de Figueiredo”, assim sendo, as conversas fluíram naturalmente sendo 

permeadas por perguntas ou diálogos espontâneos.  

Amparada, de um lado, pela ideia de que os personagens selecionados definiriam o 

que lhes parecia mais relevante, em termos de memória que ainda mantinham de seus tempos 

nos bancos escolares – e são eles efetivamente os sujeitos protagonistas do prazer e da dor que 

então vivenciaram – por outro, a intenção era de, a partir de seus depoimentos, rever a atuação 

da escola e delinear elementos que auxiliassem na composição da História desta instituição.     

Justificando a importância da história oral, sob a ótica das Histórias de Vida como 

enfoque metodológico, Portelli (1997) ressalta que é a subjetividade do expositor que fornece 

                                                
12 Ver roteiros de entrevistas nos Apêndices 1 e 2. 
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às fontes orais o elemento precioso que nenhuma outra fonte possui em medida igual. A 

história oral, mais do que sobre eventos, fala sobre significados, nela, a aderência ao fato cede 

passagem à imaginação, ao simbolismo. Dessa forma, a narrativa da vida de cada um – ou o 

modo como o indivíduo a reconstrói e como ele pretende que seja sua, a vida assim narrada, 

como indica Bosi (1994) – faz do relato oral um exemplo definitivo da exposição necessária à 

configuração das subjetividades individuais: ao falar (e ser ouvido pelo pesquisador), em 

especial, sobre as agradáveis memórias que cultiva, e sobre as más lembranças que lhe 

marcaram a vida – aqui, no caso, a vida escolar – o sujeito se revela, mostrando os intrincados 

labirintos que envolvem/revolvem a (des)construção de seus afetos e cicatrizes mais 

significativas. 

Em relação ao tempo, o período estudado, no colégio, pelos ex-alunos/as variaram 

entre os anos de 1950 a 1977. Além dos ex-alunos/as, foram entrevistadas também, a ex-

secretária do colégio, que participou ativamente daquela instituição, pois, era pessoa de total 

confiança dos diretores, bem como uma ex-professora que lecionou no colégio de 1967 a 

1972, com a disciplina Francês e Português.   

Para que fossem realizadas as entrevistas foi necessário enfatizar para os/as depoentes 

a importância de suas informações para o andamento da pesquisa. Com essa perspectiva, foi 

explicado o que se pretendia com suas narrativas. A pesquisa girou em torno da vida familiar, 

das práticas educativas, da disciplina na escola, da relação professor/aluno, das festas, das 

aulas, dos castigos, do tempo de escola, da relação com a direção, entre outros temas que iam 

surgindo e eram inerentes para o estudo. Porque, a partir desse contexto, foi possível conhecer 

melhor a escola e os indivíduos que estudaram e trabalharam nessa instituição e participaram 

dos momentos vividos dentro da escola. Em outras palavras, tudo onde era possível encontrar 

vestígios do Colégio “Jackson de Figueiredo” foi pesquisado.   

 Na seleção dos ex-alunos incluímos aqueles que concluíram o curso Ginasial e que 

aproximadamente estudaram até o término deste curso. O grupo de ex-alunos também foi 

ouvido com o propósito de que identificassem aspectos de suas trajetórias que pudessem ter 

recebido ali suas primeiras marcas de vida13. Olhar para o Colégio “Jackson de Figueiredo”, 

como produto das práticas, na acepção de Chartier (1990), obrigou-nos a reconhecer, através 

                                                
13 Reporto-me a Paul Thompson (1992, p. 29), quando afirma: “O trabalho com depoimentos orais e histórias de 

vida concebe-se, muitas vezes, como uma das alternativas às interpretações estruturalistas e como um 

contraponto a determinado discurso homogeneizador, que não reconhece a pluralidade das diferentes versões 

sobre os acontecimentos. Nesse aspecto, o trabalho com fontes orais se constituiria numa reação às explicações 

globalizantes, ancoradas fundamentalmente em documentos escritos”.  
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das entrevistas, as representações dos seus agentes sobre a cultura dessa escola num dos seus 

momentos culminantes de existência. 

Porque, ainda que afastados no tempo cronológico, os sujeitos, quando chamados a 

narrar sobre suas lembranças escolares, parecem ter vivenciado experiências muito 

semelhantes no que diz respeito às marcas que a escola lhes infundiu à memória, o que leva a 

supor que, talvez, a reconhecida evolução das práticas pedagógicas por que passaram o 

ideário e a estrutura do sistema educacional brasileiro não tenha sido suficientemente 

sedimentada. 

Deste modo, o trabalho pretendeu identificar não só alguns dos fatos marcantes que 

ficaram indelevelmente impressos na memória desses sujeitos, como exemplos positivos e/ou 

prazerosos dos seus tempos escolares, ratificando o papel da escola como espaço das 

“lembranças dos bons ou maus tempos”, como também algumas das lacunas que a escola 

pode ter deixado no íntimo dos entrevistados, inadvertida (ou propositadamente), ao favorecer 

as experiências boas ou ruins não mais esquecidas. 

A entrevista como fonte da História da Educação permite conhecer melhor o 

entrevistado, as suas preferências, os gestos, os sentimentos em relação ao objeto. Paul 

Thompson (1992, p. 25) define perfeitamente esta questão ao dizer que “a história oral ganha 

nova dimensão a partir do momento em que a experiência de vida das pessoas é usada como 

matéria prima”. As fontes orais possuem um extraordinário valor para o historiador da 

educação.  

Além disso, quanto à questão do encaminhamento metodológico da proposta, a 

escolha da entrevista semiestruturada pareceu ser a mais indicada, pois, segundo Bogdan e 

Biklen (1994, p. 134), ela é adequada, porque as investigações que pretendem “[...] recolher 

dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver 

intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo” , 

estes são relevantes para o processo investigativo. 

Com essa perspectiva, a pesquisa foi iniciada levantando-se uma série de documentos 

que permitiram lidar com as representações sedimentadas em memórias e história em torno do 

Colégio “Jackson de Figueiredo”. Espera-se, com isso, reconstruir uma espécie de “clima 

cultural” o qual permeou e antecedeu a institucionalização do “Jackson de Figueiredo”, em 

Aracaju.  

A trajetória do Colégio “Jackson de Figueiredo” como instituição educativa gerou uma 

grande massa documental, composta, em sua grande maioria, de documentos administrativos 

que trazem vestígios das práticas escolares, dos ritos, dos saberes que constituíram e 
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determinaram a história educacional dessa instituição. Assim, os documentos e livros datados 

a partir da década de 1930, trouxeram informações ímpares para a pesquisa. Material que foi 

pesquisado e que mostrou como funcionava o colégio naquele período.  

Nesses documentos, foi possível perceber também marcas, ainda que por via indireta, 

das práticas de seus ex-alunos na escola – o uso que faziam de seus espaços e tempos – e o 

uso que os diretores e professores fizeram dos dispositivos normativos determinados pela 

Secretaria de Educação.  

Sob esse ponto de vista, é possível dizer que as fontes encontram-se disponíveis no 

Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (IHGS), na Biblioteca Pública Epifâneo Dórea, na 

Biblioteca do Conselho de Desenvolvimento de Sergipe - CONDESE, Arquivo Público 

Estadual, Arquivo Público Municipal, Bibliotecas Central da Universidade Federal de Sergipe 

(BICEN), Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe, 

Acervo do Departamento de História – UFS, acervos particulares e arquivo do próprio colégio 

pesquisado.  

Outra questão que merece destaque é a relacionada à existência das fontes. Os 

arquivos dos órgãos públicos e instituições trazem alguma informação sobre o Colégio 

“Jackson de Figueiredo”, no entanto, alguns desses documentos pesquisados, principalmente 

os encontrados no arquivo do educandário, não têm uma continuidade temporal que sirva 

como testemunho de seu processo histórico, justamente em decorrência da perda de parte dos 

documentos da época de sua inauguração. Por isso, esse estudo busca recuperar as fontes 

ainda existentes sobre essa instituição de ensino. Justifica-se o esforço desta pesquisa para 

reverter à lacuna deixada na memória educacional de Sergipe. Só podemos conhecer uma 

dada história se recorremos ao passado, no entanto, precisamos analisar esses documentos 

com cuidado e sabedoria, pois segundo Le Goff:  

 

A leitura dos documentos não serviria, pois, para nada se fosse feita com 

ideias preconcebidas. A sua única habilidade (do historiador) consiste em 

tirar dos documentos tudo o que eles contêm. O melhor historiador é aquele 

que se mantém o mais próximo possível dos textos. (LE GOFF, 2003, p. 
527). 

 

 

Por isso, é preciso começar por desmontar, demolir esta montagem, desestruturar esta 

construção e analisar as condições de produção dos “documentos-monumentos”. Porque só 

assim, conheceremos uma dada história que ficou para trás e que deixou lacunas que precisam 

ser revistas. (LE GOFF, 2003). 
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É justamente por meio desses lugares de memória que se tentou registrar e evidenciar 

as informações selecionadas. E, a ampliação da noção de documento histórico permitiu a 

superação da história fundada essencialmente no documento escrito, por uma história baseada 

na multiplicidade de documentos. 

Por sua vez, através do repertório de lembranças de seus ex-alunos(as), aquele 

cotidiano foi reconstituído, sendo possível “visualizar” vários elementos da cultura escolar, 

como as fardas, as punições, as notas obtidas com muito esforço, as reprovações, tópicos e 

passagens de algumas aulas, trejeitos e manias de professores e colegas, métodos didáticos, 

procedimentos de avaliação, atitudes de colegas, a vigilância intermitente dos bedéis, os trajes 

e gestos das professoras e diretores, frases significativas, práticas esportivas, festas, 

traquinagens, conflitos e ansiedades.   

Enfim, lembrar o espaço escolar é lembrar também o que se passa lá fora, no seu 

entorno, o caminho que leva de casa à escola, percurso de novidades e descobertas, de 

surpresas e perigos, de brincadeiras e desafios. “É uma memória que se enraíza nos gestos de 

um local concreto e que se torna emblemática quando é conferida à instituição que lhe dá 

suporte a transmissão dos valores da nação”. (NUNES, 2002/ 2003, p. 7).   

Além disso, compreende-se que para analisar os repertórios de lembranças de uma 

pesquisa, acerca de uma instituição educacional, no campo da História da Educação, é preciso 

estar atento ao tipo de prática que a escola se apropriou, as fontes que se deve selecionar para 

análise do cotidiano da escola e as ferramentas utilizadas para a apropriação das diferentes 

representações. É com esse entendimento que os documentos estão sendo apresentados como 

fontes importantes para a apreensão dos discursos que ajudaram a forjar a criação e o 

funcionamento do Colégio “Jackson de Figueiredo”. Os atores, construtores da história do 

“Jackson de Figueiredo”, puseram em cena suas táticas e estratégias de apropriação do 

processo de transmissão da cultura no cenário deste colégio. Entende-se, assim, a importância 

de evidenciarmos os usos escolares para uma apropriação dos saberes-pedagógicos.      

Enfim, para desvendar um pouco o que foi a história desse colégio, sua construção 

através dos métodos, práticas e formas de ensino que adotaram e como a instituição escolar 

estudada, ocupou um lugar de destaque na cidade, vinculadas ao universo simbólico moderno, 

procurou-se analisar, dentro do possível, as práticas culturais sobre este educandário. 

Com este intuito, buscou-se uma abordagem teórico-metodológica de cunho analítico 

diante do objeto em estudo, o que permitiu dividir o texto em três seções, além das 

considerações finais. 
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Na primeira seção, intitulada “Agentes da Educação: Benedito Alves de Oliveira e 

Judite Rocha de Oliveira: fundadores do colégio “Jackson de Figueiredo””, desenvolveu-se 

aspectos da trajetória desses diretores. Personagens, que foram figuras importantes da 

sociedade sergipana e que contribuíram para a educação do Estado ao inaugurar mais uma 

instituição de ensino na cidade de Aracaju. Com o intuito de atingir tais pressupostos, 

organizei a seção em quatro subitens: na primeira, contei a trajetória dos fundadores do 

colégio; na segunda, abordei o cenário educacional da cidade de Aracaju; na terceira, falo da 

inauguração do Colégio “Jackson de Figueiredo” e finalmente, a passagem do Colégio para a 

Rede Estadual.    

Já a segunda seção, nos remete às “Representações da Cultura Escolar do Colégio 

“Jackson de Figueiredo””, item no qual abordo os aspectos da representação da cultura 

escolar desta instituição de ensino, pondo em relevo a disposição do espaço físico e o 

cotidiano escolar; instalações físicas do colégio; o internato deste educandário; currículo e o 

processo de ensino-aprendizagem; além de fazer uma abordagem sobre o jornal “Correio do 

Colegial”. Jornal, que era veiculado nesta instituição de ensino e que se possibilitou perceber 

o movimento interno desta escola. Elementos considerados importantes para entender o 

desenvolvimento das práticas e ações pedagógicas no dia a dia dos agentes que fizeram parte 

deste educandário.  

 Na terceira seção, cujo título é “Memórias de ex-alunos(as): repertório de 

lembranças”, enfoco as memórias dos ex-alunos(as); professores e funcionários, pois, através 

do repertório de lembranças aquele cotidiano foi reconstituído, sendo possível visualizar 

vários de seus elementos, como: os sujeitos da escola; o perfil da clientela; as aulas; o corpo 

docente; o bedel e a disciplina; as brincadeiras; as festas e comemorações,  entre outros 

elementos que fizeram parte desta história.    

Concluo, mostrando a importância do Colégio “Jackson de Figueiredo” para a 

sociedade aracajuana, bem como,  o longo percurso dessa instituição particular de ensino,  

além da questão da cultura escolar transmitida por este colégio, as lembranças de seus ex-

alunos(as), pressupostos importantes para se compreender como funcionava a educação neste 

colégio.  

 Deste modo, procurou-se reconstituir a história do Colégio “Jackson de Figueiredo”, 

escola particular que foi modelo e que se projetou no Estado até a década de oitenta. Nessas 

três seções, problematizo os temas, que explicam em grande parte a questão da continuidade e 

mudança da cultura escolar desta instituição de ensino, bem como, através da memória de 

seus ex-alunos, mostrou-se sua história. 
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No entanto, é importante salientar que a educação particular em Aracaju, no período 

estudado, não se restringia somente a esse educandário. Existiam outras escolas que também 

contribuíram para o desenvolvimento educacional do Estado, porém o meu interesse por esse 

colégio se deve pela existência de poucos estudos acerca de escolas particulares não 

confessionais, e o “Jackson de Figueiredo” se destacou como escola não confessional na 

formação de diferentes gerações de sergipanos. 
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2 AGENTES DA EDUCAÇÃO: BENEDITO DE OLIVEIRA E JUDITE DE 

OLIVEIRA FUNDADORES DO COLÉGIO “JACKSON DE FIGUEIREDO” 

 

 

 

     “O homem será  antes de  mais  nada  o  que  tiver  projetado  ser”.     
                                                                                   (SARTRE, 1998). 

 

 

O objetivo desta seção é analisar a trajetória de Benedito de Oliveira e de sua esposa 

Judite Rocha de Oliveira, ambos, personalidades da sociedade aracajuana que se destacaram 

por contribuir para a educação do Estado de Sergipe ao fundar o colégio “Jackson de 

Figueiredo”.   

 Com esta perspectiva, os pontos abordados são relevantes para entender a importância 

deste casal para a educação do Estado, principalmente sua atuação para a formação da 

educação da juventude sergipana, pois, seu lema era “Instruir e Educar”, elementos que se 

faziam presentes na história educacional daquela instituição.  

Para investigar a história do colégio “Jackson de Figueiredo”, o que ocorreu em seu  

interior, inevitavelmente tem que se focalizar a história de vida de seus fundadores.  

Com o intuito de explicitar os sentidos e as aspirações dos fundadores do colégio 

“Jackson de Figueiredo”, as vozes que chegaram do passado, dos fragmentos de suas vidas, 

informações que vieram através de jornais, revistas, documentos oficiais, mensagens, 

homenagens, foi assim que se construíram as representações de Benedito e Judite Oliveira.   

Benedito Alves de Oliveira era natural de Santana do Ipanema, município do Sertão do 

Estado de Alagoas. Nascido em 22 de agosto de 1906. Filho de uma família de agricultores de 

algodão. Até os dez anos ele viveu e estudou em uma fazenda no município de Santana de 

Ipanema. Posteriormente veio a Aracaju prosseguir os estudos do preparatório14, ficando 

hospedado no Grêmio Escolar do Dr. Evangelino de Faro15, instituição da qual se tornou 

proprietário. Trabalhou para se manter, no antigo Colégio “Tobias Barreto”.  

                                                
14

 Estudo que era efetuado pelos alunos que concluíssem a escola primária e quisessem ir para o ginásio. 

(GRAÇA, 2002,  p. 61-62). 
15

 Evangelino de Faro, foi desembargador, promotor público, juiz de direito, escritor, educador, Deputado 

Estadual em Sergipe, no biênio de 1894 a 1895, dramaturgo. Fundou em 3 de fevereiro de 1906 o Grêmio 

Escolar, no engenho Ribeira de Baixo, termo de Laranjeiras, transferindo-o depois para Aracaju em fevereiro de 

1909. Disponível em <http//www. aracajuantiga.blogspot.com.br>. Acessado em 20 de janeiro de 2013. 
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Tentou seguir o Curso Superior na Escola de Odontologia de Sergipe, mas esta 

instituição teve uma existência efêmera no Estado - o curso superior foi criado  na gestão de 

Graccho Cardoso16 -. Foi a Bahia continuar seus estudos na Faculdade de Odontologia 

daquele Estado, entretanto, sua formação foi interrompida, mais tarde, por dificuldades 

financeiras.  

No entanto, o jovem alagoano, nascido de uma família de agricultores, sempre lutou 

por seus ideais. Contou com o apoio de José Augusto da Rocha Lima17 (professor e inspetor 

do ensino em Aracaju). Benedito de Oliveira ocupou cargos de auxiliar de direção do Colégio 

“Tobias Barreto”, depois diretor do Grupo Escolar “General Valadão”18, destacando-se como 

um dos melhores diretores do Estado, por demonstrar sua capacidade administrativa ao dirigir 

esta escola por 32 anos. “Acumulando experiência e tendo um ciclo de amizades, detendo um 

grande capital social e cultural, o que lhe favoreceu uma posição de destaque na sociedade 

aracajuana e prestígio na iniciativa escolar”. (BERGER, 2008, p. 127).  

Dentre as ações desenvolvidas por Benedito de Oliveira nesse período, destacam-se a 

fundação de uma biblioteca, o atendimento dentário, a implantação de uma sopa nutritiva 

acompanhada de pão, iniciativa desenvolvida junto ao então diretor do Departamento de 

Educação, José Rollemberg Leite19. Incentivou também a parte artística, conseguindo um 

piano para as festividades escolares.  

                                                
16 Maurício Graccho Cardoso foi eleito presidente do Estado de Sergipe entre 1922 a 1926. Foi atuante, pois 

em sua plataforma de governo já demonstrava ideias bastante articuladas com relação a problemas cruciais, entre 

os quais a regularização da propriedade fundiária e a saúde. Foi com este intuito que fundou várias instituições, 

entre elas a Faculdade superior de Farmácia e Odontologia, apesar de ter tido uma vigência efêmera. (DANTAS, 

2004, p. 39). 
17 José Augusto da Rocha Lima, atuou como professor em importantes instituições educacionais públicas e 

privadas em Aracaju, entre elas o aprendizado Benjamin Constant, o Colégio “Jackson de Figueiredo”, o Tobias 
Barreto, e o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, em Salvador. Foi Diretor da Instrução Pública Sergipana, foi 

designado, em 1931, primeiro assistente técnico da Instrução Pública de Sergipe, responsabilizando-se pela 

difusão dos preceitos escolanovistas no Estado. Desempenhou  o papel de membro do Conselho de Educação do 

Estado de Sergipe. Estabeleceu relações com a Academia Sergipana de Letras e com a imprensa, além de 

trabalhar como professor particular, no qual foi responsável pela formação de várias gerações de educadores e 

intelectuais sergipanos. Ocupou vários espaços culturais: foi presidente do Instituto Histórico e Geográfico de 

Sergipe, da Academia Sergipana de Letras e foi um dos responsáveis pela criação da Sociedade de Cultura 

Franco-Brasileira, da qual foi secretário-geral em 1945. (SILVA, 2007, p. 211; 213).   
18 O Grupo Escolar General Valadão foi inaugurado em 1918. O seu primeiro edifício estava situado à praça 

Pinheiro Machado (hoje praça Tobias Barreto), à época importante zona de expansão residencial da cidade. 
Grupo que deveria denominar-se “Gal. Valadão” homenageando o chefe político e presidente do Estado. Porém, 
quando já tinha sido iniciada a construção do prédio, para que esta fosse terminada dentro de um menor espaço 

de tempo e também pela grande exigência de recursos financeiros para atender às proporções da obra, os 

promotores do projeto resolveram doá-lo ao Governo, que se responsabilizou pela conclusão do 

empreendimento. Assim, o novo prédio localizado na Rua de Vitória (hoje Av. Carlos Bulamarqui) foi 

construído para os alunos deste colégio. Nesse momento o antigo prédio do Grupo foi destinado à Faculdade 

Livre de Direito Tobias Barreto, porém, esta, apesar de  inaugurada nunca veio a funcionar efetivamente.   

(AZEVEDO, 2009, p. 88). 
19 José Rollemberg Leite, em 1941  entrou na administração pública, no governo do interventor capitão Milton 

Azevedo, depois no Governo do General Maynard. Era o diretor da Instrução Pública e era, ao mesmo tempo, 
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Como exemplo de sua experiência como educador, observa-se a grande obra de 

transformação e organização, feita pelo mesmo, no Grupo Escolar “General Valadão”, que lhe 

foi entregue pelo Exmo. Sr. Governador do Estado Eronides de Carvalho20.    

Determinado, e com “base nesta experiência e no ciclo de amizades conquistadas ao 

longo de sua vida, instalou um educandário na Praça Olímpio Campos”21.   

Com uma visão empreendedora, após o casamento com Judite, fundou o educandário 

“Jackson de Figueiredo”, em 1938, a princípio à Rua Itabaianinha, depois na Praça Olímpio 

Campos, no edifício onde outrora funcionou o Grêmio Escolar, do Dr. Evangelino de Faro, -

que, por quase toda a vida, se dedicou à causa da educação  e instrução da mocidade 

aracajuana -. Aí teve início o Colégio “Jackson de Figueiredo”, que posteriormente se 

transformou no Ginásio do mesmo nome, cuja ação não se circunscreveu a Sergipe, mas 

atingiu Alagoas e Bahia22.   

Casou-se em 23 de junho de 1937,  com Judite Rocha, filha de um grande comerciante 

o Coronel Manoel Rodrigues da Rocha e Maria Isabel Gonçalves Rocha, conhecida como 

Dona Sinhá. Judite nasceu em 21 de fevereiro de 1911, também, em Santana de Ipanema, no 

Estado de Alagoas. Cedo veio para Aracaju estudar no Colégio Nossa Senhora Santana23, de 

                                                                                                                                                   
diretor da Escola Normal, com o gabinete na Escola Normal Rui Barbosa. Depois passou a trabalhar como 

diretor da Educação e diretor de Obras. José Rollemberg, Leite foi também governador do Estado em duas 

ocasiões: de 1947 a 1951 e de 1975 a 1979. Em ambas deu uma enorme contribuição à história da educação, 

criando escolas de nível médio e superior, criando o ensino rural, levando ao interior as licenciaturas de curta 

duração, ampliando, enfim, a presença do Poder Público Estadual, instrumentalizada para oferecer o ensino 

universalizado e de boa qualidade. (DANTAS, 2004, p.122). 
20 Eronides de Carvalho foi nomeado, pelo voto indireto, pelos membros do legislativo, para governador do 

Estado de Sergipe entre 1935 a 1937, depois passou a ser Interventor de 1937 a 1941, com o golpe de Estado de 

Getúlio Vargas, quando foi implantado o Estado Novo. Getúlio Vargas, buscando a sua segurança, e alegando 

motivos ponderáveis, já em novembro de 1937, instituíra o Estado Novo, dando um golpe, fechando o Congresso 
e nomeando Interventores para os Estados. (Os interventores estaduais eram os governantes nomeados pelo 

ditador Getúlio Dornelles Vargas para administrar os Estados). Eronides de Carvalho, facultada pelo 

crescimento, a partir de 1935, pode realizar várias obras, entre as quais se destacam as ligadas ao setor de saúde. 

Ao lado dessas realizações, ampliou a rede de estradas, construiu escolas e a Biblioteca Pública foi sediada em 

prédio novo. O que demonstrava uma preocupação social com o momento, bem como, uma preocupação com a 

educação do Estado, pois, em 1936 o Estado possuía 583 escolas primárias, e no ano seguinte 661 escolas. Em 

Sergipe, no Governo de Eronides de Carvalho (1937-1941), a educação foi marcada pelo sentimento de civismo, 

através de atividades cívicas, com poesias referentes a datas comemorativas e hinos patrióticos. (WYNNE, 1973, 

p. 61; 69; 72).  
21 In: Revista sobre  os   25  anos  de  missão   educativa.   Colégio “Jackson de Figueiredo”. Aracaju: 

Imprensa Livraria Regina, 1964, p 11. 
22 In: Revista sobre  os   25  anos  de  missão   educativa.   Colégio “Jackson de Figueiredo”. Aracaju: 

Imprensa Livraria Regina, 1964, p. 10-69.    
23 O Colégio Nossa Senhora Santana fundado por D. Possidonia Maria de Santa Cruz Bragança, em 1848,  em     

Laranjeiras, no entanto, no ano de 1899 passou a direção deste Colégio para uma jovem auxiliar, Quintina  Diniz  

de Oliveira Ribeiro, que no começo do  século  XX  o  transferiu  para  Aracaju.  Oferecia  ensino  particular 

feminino, internato, e externato, ensino primário e secundário. Público alvo: alunas, meninas e jovens. No 

Colégio Senhora de Santana, o currículo oferecido era composto de: Português, Aritmética, Francês, Geografia, 

Ciências Físicas e Naturais, Noções de Pedagogia, História do Brasil e Piano. O colégio funcionou em Aracaju 

até dezembro  de 1941. (FREITAS, 2003a, p. 41;48; 109).  
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propriedade da professora Quintina Diniz, situado à Rua Maruim. Ali, permaneceu interna 

durante cinco anos.  

Sobre a formação de Judite não foi possível saber mais detalhes acerca de sua 

educação, pois, os dados são incipientes e não esclarecem que tipo de curso ela frequentou. 

Provavelmente, sua formação elementar e docente não tivesse sido muito diferente das poucas 

mulheres que na primeira metade do século XX tiveram acesso à instrução primária e 

secundária, sendo professoras. 

Diferentemente de sua formação, a sua atuação profissional é um pouco mais 

documentada. Dos seus 82 anos de vida, Judite dedicou pelo menos 42 anos à tarefa de educar 

meninos e meninas. Dedicação que lhe foi muito gratificante, pois educar os filhos e filhas da 

sociedade aracajuana lhe trazia muitas honras. 

Este casal instalou-se em Aracaju, tendo como alvo primordial fundar um colégio em 

Aracaju. Com este pensamento, dinamismo e garra, foram construindo seu caminho 

pacientemente, assim, conseguiram realizar o seu sonho, fundar uma escola.  

Judite foi o braço direito de Benedito de Oliveira. Sua esposa tinha uma dedicação 

extrema ao colégio. Ela integrava-se aos princípios que definiram a formação dos educandos 

que lhes eram confiados, principalmente daqueles que vinham do interior e que chegavam de 

outros Estados e lhes eram entregues para o Regime de Internato. Dirigiu um dos 

estabelecimentos particulares “modelo” de Sergipe, educando gerações com disciplina e 

atuação – disciplina que foi muito rígida e que deixou marcas profundas em seus ex-alunos – 

pois, orientava estes jovens engajados no “moderno” ensino brasileiro, onde o rigor era 

permitido. Isto tudo, graças à experiência como administradora que herdou de seu pai, lhe 

proporcionou este resultado no campo da administração escolar, a qual favoreceu sua atuação 

frente ao Colégio “Jackson de Figueiredo”.  

Este amor e dedicação por este colégio e pela educação da juventude sergipana foi 

demonstrado por Judite, ao declarar: 

 

sou uma criatura realizada porque tenho um filho a quem me dedico com 

todas as veras de minha alma. Este filho que não me foi dada a graça de 
apertar nos meus braços materiais. Deus substituiu pelo “Jackson”. A ele eu 

dei toda a mocidade e darei os anos que ainda me restam da vitalidade em 

prol do seu engrandecimento (JORNAL DA CIDADE, 23/07/1990, p.3).  
 

 

A importância deste colégio é marcada pela dedicação deste casal, como pode-se 

perceber através da comemoração dos 40 anos de existência desta instituição de ensino.  
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Em 1978, o Colégio “Jackson de Figueiredo” completou 40 anos, graças à 

força, dedicação e talento de Judite e Benedito de Oliveira, que atesta com 

este exemplo, a posição privilegiada de mulher, quando se propõe a realizar 
um trabalho proveitoso e necessário, colaborando de maneira 

superimportante para o engrandecimento do Estado e desenvolvimento da 

nossa gente, no campo Educacional e Cultural. Esse foi o primeiro ideal 

realizado
24

.  
 

 

O jornal do colégio publicou: 

 
conquistam cada dia mais a estima e confiança dos sergipanos,  
principalmente dos chefes de família, pois encontram na sua pessôa

25
 o 

verdadeiro educador. Além de educar os jovens que estão sob sua guarda, 

trazem consigo a melhor recomendação e um fiel passaporte de bôa conduta. 

(JORNAL “CORREIO DO COLEGIAL”, 1939, p.2)
26

.     

  

Com essas observações, percebe-se a importância da imprensa ao dar visibilidade a 

tudo que se passava no interior da instituição “Jackson de Figueiredo”, pois, mostrava a 

qualidade do colégio para a sociedade sergipana, além de destacar o trabalho de seus 

diretores. “A imprensa constitui-se uma fonte documental de relevo, pois, através dela se pode 

revelar os métodos e concepções pedagógicas de uma época e da ideologia divulgada por um 

grupo social”. (CATANI; BASTOS, 2002, p. 151).     

Todavia, ao fazermos uso da imprensa como mecanismo de investigação, é necessário 

nos atermos também a suas armadilhas, e não aceitarmos totalmente o que encontramos. 

Aproximando-se de seu objeto de estudo sem antes filtrá-la através de uma crítica bem mais 

severa. (LUCA, 2006). 

Assim, não se deve tomar o documento como a única verdade, seja ele ligado aos 

impressos ou a qualquer outro, pois este se mantém cheio de intencionalidades, interesses 

próprios e representações, e o pesquisador neste sentido deve estar alerta para tais questões. 

Porque no que se refere às escolas, elas se utilizavam do impresso para tornar público 

o que os responsáveis selecionavam como sendo de interesse dos leitores. Era comum, além 

dos jornais estudantis, os grandes jornais da cidade, que circulavam concomitantemente aos 

periódicos estudantis, publicarem informações sobre as instituições de ensino, fazerem 

                                                
24 In: Revista  em   comemoração   aos   40    anos  do   Colégio  “Jackson   de  Figueiredo”.  Aracaju:  E.  M. 

Publicidade e Representações, 1977,  p 4. 
25 Foi mantida a grafia original do “Correio do Colegial”. 
26

 “Correio do Colegial” era um jornal mensal que circulava no colégio “Jackson de Figueiredo”e que era 

elaborado pelos próprios alunos. Impresso que foi fundado em 1938 e teve seu término em 1976. Durante os 

trinta anos de atuação, esse jornal sofreu modificações em termos de frequência de circulação, número de 

páginas e tipo de seções. O jornal servia para veicular as notícias existentes neste educandário, ao mesmo tempo 

que, servia para a prática da escrita e criação de textos, graças a dedicação e orientação de seus professores e 

diretores, eram bem elaborados pelos alunos. (BERGER, 2012, p. 137).     
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saudações aos alunos das escolas, aos escritores e redatores e aos diretores, porque seu 

conteúdo era útil a uma significativa parcela da sociedade, mas, ao mesmo tempo, estavam na 

esfera privada, em razão de seguirem os interesses das instituições de ensino que 

representavam. 

Era o que acontecia com os impressos do Estado e periódicos estudantis, porque esta 

era uma maneira, de os jornais mostrarem todo o itinerário percorrido pela escola. Desta 

forma, como exemplo, temos as homenagens prestadas aos seus diretores, pelos quarenta anos 

de dedicação a educação sergipana, por professores, alunos, funcionários e demais membros 

da sociedade aracajuana, notícias que eram veiculadas nos jornais locais acerca dessas 

comemorações, posto que, consideravam este colégio muito importante para o Estado de 

Sergipe. Leia-se:  

 

O Lions Clube de Aracaju-Centro homenageou com um banquete o casal    
Benedito e Judite de Oliveira por estar vivendo quatro décadas de missão 

Instruir e Educar” em Aracaju27. 

 

À noite, os insignes educadores foram também especialmente 
homenageados, recebendo uma “MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO”, 

da então novel Associação Profissional do Magistério do Estado de Sergipe, 

sob a presidência do ilustre Prof. Walter Santana Leão28. 
 

 

Outra importante cerimônia aconteceu na noite da “Gratidão”, na qual os ex-alunos 

prestaram uma homenagem de reconhecimento aos ilustres diretores, ao fixarem no saguão do 

colégio, o busto em bronze, do casal, pelos relevantes serviços por eles prestados a Sergipe e 

aos cidadãos de nossa terra. Hoje esses bustos ainda se encontram no “hall” de entrada do 

colégio “Jackson de Figueiredo”.    

Aqui destaco as palavras proferidas pela ex-aluna e ex-secretária do Colégio, Maria 

Amélia Rocha – uma das promotoras da homenagem, juntamente com o ex-aluno José 

Adilson de Menezes: 

O casal Judite/Benedito Oliveira, nestes 40 anos de dedicação ao ensino, 
merece muito mais do que esta ínfima homenagem que ora prestamos, 

simbolizada, entretanto, na perenidade do bronze, doravante acobertado pela 

pátina do tempo sobre um pedestal alicerçado pela amizade dos ex-alunos 

desta casa29. 

 

                                                
27

 In: Revista  em   comemoração   aos   40    anos  do   Colégio  “Jackson   de  Figueiredo”.  Aracaju:  E.  M. 

Publicidade e Representações, 1977, p. 05. 
28 In: Revista  em   comemoração   aos   40    anos  do   Colégio  “Jackson   de  Figueiredo”.  Aracaju:  E.  M. 

Publicidade e Representações, 1977, p. 05. 
29 In: Revista  em   comemoração   aos   40    anos  do   Colégio  “Jackson   de  Figueiredo”.  Aracaju:  E.  M. 

Publicidade e Representações, 1977,  p. 47. 
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Figura 1 - Aposição de bustos na “Noite de Gratidão” do Colégio “Jackson Figueiredo” 
       

       

       
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         Fonte: Revista  em   comemoração   aos   40    anos  do   Colégio  “Jackson   de  Figueiredo”
30

  
           

 

Homenagens que foram prestadas pelos alunos do colégio, pois, este casal se destacou 

por desenvolver um estilo educacional que deixavam os pais, professores e a sociedade 

aracajuana, embevecidos com tão grande perícia com a educação de seus filhos31.      

Os professores também homenagearam os diretores com uma mensagem:   

 

 
o que vós tendes dado durante esta trajetória de 40 anos aos vossos alunos e 

vossos colaboradores e professores, é mesmo, numa forma cristã de dizer: 
amor. Esse amor que na concepção de Exupéry

32
 nos é traduzido de forma 

sublime e pura: “o verdadeiro amor começa onde não espera nada mais em 

troca”
33

 

 

                                                
30

 Casal Benedito e Judite  Oliveira  sendo  homenageados  pelos  seus  ex-alunos,  ao completar 40  anos  de  

fundação  do  Colégio  “Jackson de Figueiredo.  
31 In: Revista  em   comemoração   aos   40    anos  do   Colégio  “Jackson   de  Figueiredo”.  Aracaju:  E.  M. 

Publicidade e Representações, 1977.  
32

Antoine de Saint-Exupéry foi um escritor, ilustrador e piloto da Segunda Guerra Mundial. Escreveu o Pequeno 

Príncipe, sua obra mais importante. Foi escrito durante o exílio nos Estados Unidos. O pequeno príncipe é uma 

obra aparentemente simples. No entanto, é profunda e contém todo o pensamento e a "filosofia" de Saint-

Exupéry. Disponível em < www.paralerepensar.com.br/exupery.htm>. Acessado em 30 de maio de 2013. 
33 In: Revista  em   comemoração   aos   40    anos  do   Colégio  “Jackson   de  Figueiredo”.  Aracaju:  E.  M. 

Publicidade e Representações, 1977,  p.6. 

http://www.paralerepensar.com.br/exupery.htm
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 Este sucesso não foi conseguido sozinho, diz a diretora, deveu-se, em grande parcela 

pela perfeita organização, pelo corpo docente e administrativo, cujo reconhecimento foi 

afirmado por Judite em palestra pela comemoração dos 40 anos de existência do Colégio 

“Jackson de Figueiredo”:  

 

A vocês, caros mestres, devemos a maior parcela de nossa vitória – essa que 
parte de sua labuta diária, nesta difícil seara – até amarga às vezes, mas 

compensadora na difusão e no aprimoramento do maior dos bens terrenos: O 

SABER!
34

. 

 

 Segundo a diretora deste colégio, os frutos disseminados pelas professoras, cujos 

ensinamentos conscientizam seus alunos de sua responsabilidade e os tornam cidadãos 

instruídos, educados, capacitados, enfim, de ocuparem uma posição condigna, servindo a 

Pátria e a sociedade. Esta era a visão que a diretora tinha de seus professores.   

Assim, os seus alunos premiaram-nos pelos seus méritos, apoiando-os na sua 

realização, na função de exercer uma boa formação mental e intelectual da juventude do 

Estado, que serviu de berço ao grande Jackson de Figueiredo35.   

Já dizia o professor Benedito: “nossa meta sempre foi e será enaltecer o Ensino, 

procurando dar-lhe força construtora, pois a escola deve ser o prolongamento do lar”36.   

Por sua vez, Judite de Oliveira representou, sim, a esposa dedicada, que ao lado de seu 

marido, com tenacidade e coragem, “logo se impôs ao respeito da opinião pública, pela 

qualidade do ensino e da formação moral e espiritual que era dedicada aos seus alunos, com a 

participação dela, através deste educandário.”37.  

Após tantos anos de dedicação ao Colégio “Jackson de Figueiredo”, Judite de Oliveira 

faleceu na noite do dia 16 de setembro de 1993, por volta das 18:30 horas, por problemas 

neurológicos. Momentos que foram lembrados saudosamente pela secretária do colégio, 

Maria Amélia Rocha:   

 

 

 

                                                
34 In:  Revista  em   comemoração   aos   40    anos  do   Colégio  “Jackson   de  Figueiredo”.  Aracaju:  E.  

M. Publicidade e Representações, 1977, p. 7. 
35

 In: Revista  em   comemoração   aos   40    anos  do   Colégio  “Jackson   de  Figueiredo”.  Aracaju:  E.  M. 

Publicidade e Representações, 1977,  p.48. 
36 In: Revista  sobre  os   25  anos  de  missão   educativa.   Colégio  “Jackson de  Figueiredo”. Aracaju: 

Imprensa Livraria Regina, 1964, p. 57. 
37 In: Revista  em   comemoração   aos   40    anos  do   Colégio  “Jackson   de  Figueiredo”.  Aracaju:  E.  M. 

Publicidade e Representações, 1977,  p.53. 
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a convivência com o casal Benedito e Judite, para mim foi muito 

gratificante, pois, ambos me davam todo o apoio e confiança, eu era 

considerada o braço direito deles, eu estava ali para todos os momentos, 
bons ou ruins. (ROCHA, 2012).  

 

 

Observou-se, através de suas palavras, que a lembrança da morte de Judite lhe 

trouxera recordações que fizeram seus olhos lacrimejarem. Maria Amélia relembrou esses 

momentos dizendo:      

 

levei a bandeira do colégio e a coloquei sobre o caixão em uma última 

homenagem para a pessoa que dedicou sua vida a este Educandário. O Sr. 

Benedito ficou surpreso, não esperava tão grande homenagem. (ROCHA, 
2012).  

 

  

Por isso, recorrer ao estudo da memória social, é relevante para entender a história de 

vida dos personagens desta Escola. Segundo Le Goff (1992, p. 469): “a memória é um 

elemento essencial do que se costuma chamar identidade, individual ou coletiva, cuja busca é 

uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje [...]”. Enfim, na 

relação entre memória individual e coletiva há sempre uma intersecção, pois, a primeira 

sempre remete a um possível ponto de vista sobre a segunda, conforme os lugares e a posição 

que o indivíduo ocupa em uma sociedade. 

A memória também é enfocada por Pollak (1992) a partir de um viés sociológico. O 

autor evidencia que a memória em todos os níveis é um fenômeno construído social e 

individualmente e que, por isso, tem ligação direta com o sentimento de identidade. Esse 

processo de construção, que pode ser consciente ou inconsciente, ocorre em função das 

preocupações pessoais e políticas do momento. Pollak (1992) concorda com a ideia de 

seletividade da memória, mas destaca o papel da organização no processo: “o que a memória 

individual grava, recalca, exclui, relembra, é evidentemente o resultado de um verdadeiro 

trabalho de organização”. (POLLAK, 1992, p. 204). 

Este sociólogo destaca os elementos constituintes da memória, tanto individual quanto 

coletiva: os acontecimentos, os personagens e os lugares. Conforme argumenta, são 

considerados acontecimentos, tanto aqueles vividos pessoalmente quanto os vividos por 

associação, ou seja, aqueles vivenciados pelo grupo ou pela coletividade à qual o indivíduo se 

sente pertencer. 

Em relação à memória, a secretária relembra também o falecimento do diretor do 

colégio. Após quatro anos da morte de sua esposa, em 18 de maio de 1997, num domingo, 
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morreu o Professor Benedito Alves de Oliveira. Personalidade que se dedicou à educação do 

Estado, em particular da cidade de Aracaju, o qual tinha como sonho ser enterrado nesta 

cidade e este sonho se realizou. (ROCHA, 2012).  

Homenagem que também foi prestada, pela mesma secretária, quando o diretor do 

Colégio “Jackson de Figueiredo” faleceu.     

Portanto, são as sociedades cuja memória social é, sobretudo, oral, ou que estão em 

vias de construir uma memória coletiva escrita, aquelas que melhor permitem compreender 

esta luta pela dominação da recordação e da tradição. (CERTEAU, 1982). Memória que faz 

rever o passado para escrever o presente. Presente que é escrito através das vozes do passado. 

Vozes que serão representadas através de documentos guardados na instituição, notícias em 

jornais, monções e homenagens recebidas, vozes de ex-alunos(as), além de amigos e parentes 

que dão a oportunidade de construir representações acerca da história de vida dos fundadores 

desse colégio. Pessoas que se dedicaram a educação sergipana durante 42 anos de lutas e 

conquistas no campo educacional.  

Olhar sobre este longo percurso trouxe à tona as representações desses educadores, 

bem como as concepções sobre as renovações pedagógicas, a organização da escola e as 

práticas educativas analisadas como práticas culturais; esta última concebida como forma de 

percepção, classificação e julgamento pelos quais “os agentes sociais concebem o mundo, 

justificam suas escolhas, produzem estratégias e práticas”. (CHARTIER,1990, p. 17). 

Portanto, o professor Benedito de Oliveira, sempre ao lado de sua esposa, Judite 

Rocha de Oliveira, conseguiu manter seu tradicional estabelecimento de ensino por mais de 

quarenta anos de serviços prestados à educação sergipana.   

  

2.1 O CENÁRIO EDUCACIONAL DA CIDADE DE ARACAJU 

 

Com o objetivo de perceber como a escola era representada é importante, num 

primeiro momento, mostrar um pouco da história da cidade em que esta escola estava 

inserida, contextualizando o lugar em que ela se fez presente. 

Nos quarenta anos da Primeira República, o Estado sofreu sensíveis transformações. A 

urbanização cresceu. Sobretudo em Aracaju as mudanças foram grandes. A cidade inóspita do 

fim do século passado passou a ser atrativa. Os pântanos foram substituídos por bonitas 

praças. Na terceira década da Primeira República a capital foi se impondo como uma boa 

opção de morada.  
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Ao longo do período analisado, as ações culturais foram acontecendo com a 

participação de indivíduos e grupos, envolvendo instituições públicas e privadas, num 

processo de realização nem sempre marcadas pela regularidade. 

Os estabelecimentos de ensino surgiram como local de aprendizado e também como 

fontes de cultura. Neste período, o número de cadeiras do ensino primário expandiu-se em 

maior proporção do que o crescimento da população38. A partir de 1910 começaram a ser 

construídos os grupos escolares, separando alunos por séries. Constrói-se um novo prédio 

para abrigar o Atheneu Sergipense, tradicional colégio público, criado nos anos setenta do 

século XIX, e a Escola Normal, primeiramente destinada ao sexo masculino, e posteriormente 

às moças, assim, houve ampliação de vagas. “Por isso, a demanda foi sendo atendida, com a 

abertura de novas instituições, principalmente escolas particulares começam a surgir em 

Aracaju”. (DANTAS, 2004, p. 57 e 58).    

Com esses pressupostos, observa-se que as primeiras décadas do século XX foram um 

marco para a educação sergipana, pois, além da população adquirir ciência da importância da 

higiene e do cuidado que deveria ter com as crianças, a elaboração do regulamento da 

Instrução Pública em Sergipe, possibilitou a organização da educação infantil e, abriu um 

leque de possibilidades para o firme desenvolvimento da educação no Estado.    

 Neste período, surgiram instituições públicas e particulares com o intuito de educar a 

infância sergipana, porque a partir da educação se iria produzir um novo homem. Essas 

escolas, quer públicas ou privadas, ajudariam o Estado no caminho do desenvolvimento 

urbano, social e educacional. 

Assim, as escolas privadas e os internatos proliferaram no Estado de Sergipe, 

oferecendo um ensino diferenciado em relação ao ensino das escolas públicas. São eles: o 

Colégio Nossa Senhora  Santana (1848/1906)39; o Colégio Nossa Senhora de Lourdes (1903); 

o Colégio Boa Esperança (1907); o Colégio Tobias Barreto (1909); o Colégio Salesiano 

Nossa Senhora Auxiliadora (1911); o Colégio “Jackson de Figueiredo”(1938) o Colégio  

Patrocínio de São José (1940); o Colégio Pio X (1954); o Colégio Arquidiocesano Sagrado 

Coração de Jesus (1957) e o Colégio Tiradentes (1962)40, entre outros colégios que muito 

                                                
38 O número de habitantes, que era de 16.336 (1890), ampliou-se para 50.564 (1930). Quadro Estatístico de 

Sergipe. IBGE – Departamento Brasileiro de Estatística Geral e Publicidade.  Aracaju, Imprensa Oficial (1938, 

p. 8-10). 
39

 O Colégio Nossa Senhora Santana foi inaugurado em 1948, no entanto, em 1906 foi transferido para 

Aracaju. Mais informações estão na nota de rodapé da página 40. 

O Colégio Nossa Senhora de Lourdes, fundado em 1903, em Aracaju, pelas Religiosas Irmãs Sacramentinas, 

com sede em Valence (França). Aceitava alunas internas, semi-internas e externas. (NUNES, 2008, p. 361). 

O Colégio Boa Esperança – fundado em 1907, tendo como diretora a simpática preceptora sergipana Mariana 

Braga. Era uma escola que mantinha um ensino primário, internato e externato e atendia meninas e jovens 
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contribuíram para a educação sergipana e que fizeram parte - e alguns ainda fazem - da vida 

cultural e educacional de Sergipe. Tais instituições educacionais exerceram papel fundamental 

na formação de parcelas consideráveis da sociedade sergipana.    

Essas escolas eram as que mais se faziam presentes nos jornais locais com anúncios 

propagandísticos e editais sobre matrículas, convocação de reuniões, programação esportiva  e 

cultural, aulas inaugurais, professores contratados ou aprovados em concursos de cátedra, etc. 

(GRAÇA, 2002, p. 50).  

Apesar de existir um discurso presente na Historiografia da Educação Sergipana, de 

educadores e intelectuais locais, que denunciavam o caráter arcaico e ineficiente da educação 

do Estado, esses colégios se destacavam, e, entre eles, o colégio “Jackson de Figueiredo”, que  

figurou na memória dos seus ex-alunos “como reduto de eficiência e garantia de sucesso 

profissional e pessoal”. (GRAÇA, 2002, p. 50).  

                                                                                                                                                   
sergipanas. O currículo era composto de: Português, Francês, Aritmética, Geometria, Geografia, História Pátria e 

Sagrada, Inglês, Elementos de Ciências Naturais, Cosmografia, Caligrafia, Pedagogia, Desenho, Piano e 

Trabalhos de Agulha.  (FREITAS, 2003a, p. 49). 

O Colégio Tobias Barreto foi uma Instituição particular de ensino, fundado em 1909, na cidade de Estância 

pelo prof. José de Alencar Cardoso. Posteriormente foi transferido para Aracaju em 1912. Uma de suas 
características foi a militarização adotada.  No entanto, em 1969 foi vendido ao Governo do Estado, passando, 

portanto, a ser um colégio público. ( NUNES, 2008, p. 361).  

O Colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora, fundado em 15 de novembro de 1911. No princípio foi 

humilde, como as obras Salesianas. Foi dirigido pelo padre Giordano que o inaugurou em Aracaju, em terreno 

arenoso, duas quadras por ele compradas, um Oratório Festivo. Em 1911, em uma casa alugada, à Rua da Frente, 

pouco depois Avenida Ivo do Prado, em Aracaju, era instalado com o magnífico título o Colégio Salesiano N. S. 

Auxiliadora. Em 1913 o Colégio Salesiano transferiu-se para a sede própria construída no antigo local do 

Oratório Festivo, onde ainda hoje permanece, à Rua Nossa Senhora das Dôres. (NUNES, 2008, p. 361). 

O Colégio  Patrocínio de São José foi inaugurado em 1940, sob a direção das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras 

Portuguesas, mantendo exclusivamente o curso primário até junho de 1944, quando requereu a inspeção 

preliminar para o curso ginasial. (SANTANA, 2003, p. 4). 

O Colégio Pio X foi inaugurado em 1954. A Associação de Ensino e Cultura Pio Décimo S/C Ltda. manteve 
inicialmente o Ginásio Pio Décimo, posteriormente, passou a denominar-se Colégio Pio Décimo, denominação 

com a qual continua atuando, nos Ensinos Infantil, Fundamental, Médio e Profissionalizante. O Colégio Pio X 

faz parte da história da educação no Estado de Sergipe desde 1954, quando, como Ginásio Pio Décimo, iniciou 

sua trajetória de realizações educacionais nas terras sergipanas, na Capital do Estado, sob a direção de seu 

fundador e atual Presidente, Prof. José Sebastião dos Santos. São mais de 50 anos dedicados integralmente à 

educação. Disponível em <http//sgw.piodecimo.edu.br/upload/histórico>. Acessado em 13 de janeiro de 2013. 

O Colégio Arquidiocesano foi fundado em 1957. Tinha como diretor o Monsenhor José Carvalho de Sousa. 

Inicialmente foi chamado de Ginásio Diocesano “S. Coração de Jesus”. Dois anos depois, para que os alunos não 

saíssem do colégio após concluírem o curso ginasial, o jovem padre resolveu transformar o Ginásio em Colégio, 

oferecendo também, o ensino secundário, dividido, naquele tempo, em clássico e científico.  Em 1963, tendo a 

Diocese se transformado em Arquidiocese, o Colégio passa a se chamar “Colégio Arquidiocesano “Sagrado. 
Coração de Jesus”, oferecendo à comunidade todos os ciclos de ensino. Dentre os alunos, estavam os 

seminaristas  que  também  teriam   seus   estudos   oficializados.  Disponível em <www.arquidiocesedearacaju>.  

Acessado  em 08 de julho de 2013. 

O Colégio Tiradentes teve início em março de 1962, ocasião em que o professor Jouberto Uchôa de Mendonça 

inaugurou este colégio. Localizado à Rua Laranjeiras, centro de Aracaju, depois foi transferida em definitivo 

para a Rua Lagarto, 264. Oferece os cursos de Primeiro Grau e Segundo Grau, Profissionalizante-Pedagógico e 

Contabilidade. Disponível em <http//www.ead.unit.br/unit/história.php>. Acessado em 13 de janeiro de 2013. 

 

 

http://www.arquidiocesedearacaju/
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Nesse contexto, percebe-se que não podemos deixar de observar, no Estado, os 

colégios de orientação leiga ou religiosa, fundados e mantidos por particulares, desde o final 

do século XIX, pois, estes, tiveram um papel relevante na formação dos jovens da elite 

sergipana. Esses estabelecimentos, estimulados pela concorrência, [...] “formavam a 

vanguarda do pensamento educacional pela adoção de modernas técnicas de ensino, pelo 

impulso dado ao estudo da ciência e pela ênfase emprestada às línguas modernas”. 

(NASCIMENTO; FREITAS; VILAS-BÔAS, 2003, p. 60).   

Portanto, as escolas privadas, respondiam pela formação de uma parcela significativa 

da população em idade escolar. É bem provável que, no processo de modernização da 

sociedade, “as exigências do mercado de trabalho e as expectativas em torno de uma possível 

ascensão social, através da escolarização, tenham motivado algumas famílias a investirem de 

forma estratégica na educação de seus filhos”. (FREITAS, 2003a, p. 60). Pressupostos que 

permitem dizer que a educação do Estado expandiu-se, e várias escolas começaram a ser 

inauguradas. Neste contexto, o sonho dos diretores realiza-se, inaugura-se o Colégio “Jackson 

de Figueiredo”. 
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2.2 ASPIRAÇÃO DOS FUNDADORES: INAUGURA-SE O COLÉGIO “JACKSON DE 

FIGUEIREDO”  

 

  Figura 2 - Fachada do Colégio “Jackson de Figueiredo 

 
Fonte: Jornal “Correio do Colegial” (1938).  Acervo do IHGSE.  

 
          

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

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

estudos, realizados quase sempre no interior dos Programas de Pós-Graduação em Educação, 

privilegiam o que acontece dentro da escola em suas várias abordagens, ou seja, pesquisam o 

seu dia a dia, o que se passa dentro dos estabelecimentos de ensino, permitindo assim 

conhecer as unidades escolares em todos os seus matizes, são aspectos primordiais para o 

estudo de uma instituição educacional.  

  Por isso, analisar o que acontece dentro da escola se traduz num fazer complexo e 

desafiador, pois, a instituição escolar é um campo de ação de sujeitos individuais e coletivos, 

produtores de interesses, resistências, buscas, sucessos e fracassos; marcados por experiências 

compostas de valores, além de estar inserida em um determinado contexto político e 

socioeconômico. É, pois, um espaço de contradições, com lógicas diferenciadas de 

funcionamento: professores, alunos, direção, legislação, ou seja, uma série de intervenções 

que se refletem no contexto escolar e que podem ou não gerar conflitos.  
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Neste sentido, a investigação tem que integrar todas as instâncias de análise: 

organizacional, estrutural, social e política. Os pesquisadores que trabalham com a abordagem 

da História das Instituições Educacionais, têm nos alertado que: 

 

[...] o olhar centrado nas organizações escolares não deve servir para excluir, 

mas antes para contextualizar todas as instâncias e dimensões presentes no 

ato educativo. É esta capacidade integradora que pode conceder à análise das 
organizações escolares um papel crítico e estimulante, evitando uma 

assimilação tecnocrática ou um esvaziamento cultural e simbólico. 

(NÓVOA, 1992, p. 20). 

 
 

 A escola, neste momento, é, portanto, encarada como uma instituição dotada de uma 

complexidade onde os atores envolvidos desempenham papéis que são passíveis de análise. 

Os debates devem situar-se no âmbito da compreensão desses processos e, como tal, nas 

relações que se estabelecem e vão se consolidando no decorrer da existência das instituições, 

desde a sua criação, evolução e transformações estruturais que a tenham influenciado.  

 Portanto, historiar uma instituição educacional como exercício, segundo Justino 

Magalhães é: 

[...] compreender e explicar os processos e os “compromissos” sociais como 
condição instituinte de regulação e de manutenção normativa, analisando os 

comportamentos, representações e projetos de sujeitos na relação com a 

realidade material e sociocultural de contexto. ( MAGALHÃES, 2004, p.58). 
  

 

Ou seja, pesquisar uma instituição escolar é uma forma de estudar a filosofia, a cultura 

e a História da Educação, porque as instituições estão impregnadas de valores e apropriações 

das 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”. (BUFFA, 2002, p. 25; 27). A autora ainda destaca 

que, fragmentos de matizes filosóficas variadas e, por vezes, opostas, perpassam a motivação 

de criação, mudança, desenvolvimento das instituições, movimento de articulação e de 

fragmentação, repercutem nas interações entre alunos e professores, organizações curriculares 

são desdobradas pela maior ou menor autonomia e criatividade dos componentes da escola. 
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A instituição educativa é, assim, apresentada com suas ações pedagógicas e 

organizacionais no complexo binômio espaço/ tempo, em que se inter-relacionam elementos 

materiais e humanos. Um conjunto de categorias conceituais podem ser percebidas e 

analisadas dentro da estrutura escolar, tais como o tempo, o calendário escolar, o currículo, os 

espaços, os professores, os manuais escolares, a interação educativa. 

 O sentido histórico de uma instituição educativa pode ser desvelado, segundo 

reflexões de Magalhães (1998), com a inclusão das informações sobre dois pilares básicos: os 

alunos e sua configuração sociocultural e os professores com seus históricos pessoais e seus 

modelos pedagógicos. Todavia, o autor coloca que os sujeitos não são apenas os discentes e 

os atores não são apenas os docentes e gestores: há uma interação complementar entre as 

ações de cada um no processo histórico-educativo. Dessa maneira, a investigação constrói-se 

entre a materialidade, a representação e a apropriação. “As instituições educativas e por 

consequência a sua história constituem a representação discursiva, memorística e 

antropológica das mais complexas dialéticas educacionais”. (MAGALHÃES, 1998, p. 64). 

Por isso, a historiografia da educação se coloca frente a esses desafios e lança novos 

olhares acerca da história das instituições. Olhares que, com o suporte desses autores, e da 

trajetória dessa instituição de ensino, objetivou-se analisar a história e a memória desse 

colégio que cumpriu um papel importante para a educação sergipana. 

Diante disto, essa pesquisa investigativa analisou a criação, o funcionamento, as 

práticas cotidianas, a relação da escola com a cultura escolar, enfim, a evolução, a 

representação, a apropriação e os saberes construídos e sedimentados por esta instituição ao 

longo dos anos. 

Contudo, uma investigação dessa natureza  só poderá ser tecida entre a memória e o 

arquivo. A memória tenta explicar as relações de hierarquia e valores tanto entre as coisas 

como entre as pessoas, pois tudo o que nela acontece não é em vão nem tão pouco se perde, às 

vezes, permanece ou se transforma, conforme Justino Magalhães (1999, p. 61) alerta: “Uma 

história construída da(s) memória(s) para o arquivo e do arquivo para a memória, tentando 

uma síntese multidimensional que traduza um itinerário pedagógico, uma identidade histórica, 

uma realidade em evolução, um projeto pedagógico”.      

Atrelado a este pensamento e entre as idas e vindas do arquivo à  memória, devemos 

considerar também a importância da urbanização, pois ela é um dos elementos que deve ser 

valorizado quando se trata de educação, devido às suas consequências sociais, políticas e 

econômicas. Conforme Nagle acentua (1974, p. 24), “não só as influências citadinas se 
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estendem como se diversificam as funções e se alteram os tipos de organização – as cidades 

representam verdadeiras oficinas de civilização”.     

E Aracaju, no final do século XIX e nas três primeiras décadas do século XX, 

representou para Sergipe um desenvolvimento urbano significativo. A cidade, nesse período, 

transformou-se adquirindo contornos de cidade moderna. Intensificou-se o processo de 

urbanização, começaram a ocorrer construções de casas luxuosas, (“palacetes” como eram 

chamados), surgiram os calçamentos, obras de saneamento foram efetuadas, chegou a luz 

elétrica, a telefonia surgiu como um componente a mais no desenvolvimento da cidade, os 

bondes elétricos iniciaram a sua circulação, os serviços de Água e Esgoto  foram implantados, 

em uma cidade que era conhecida pelos seus alagados, a edificação de hospitais se faziam 

presentes, o Arquivo Público fora instalado, casas bancárias e comerciais eram inauguradas, 

pois a economia assim o exigia, apareceram os primeiros automóveis, o embelezamento e 

ajardinamento de ruas e praças eram efetuadas para dar um ar de cidade moderna e 

desenvolvida. Mudanças que foram feitas e que contribuíram para o desenvolvimento urbano 

e social da cidade. 

Enquanto Aracaju passava por um processo de embelezamento, com projetos voltados 

para a modernização do espaço urbanístico, principalmente a partir do “tabuleiro de Pirro41”, 

as instituições escolares acompanhavam essas mudanças estruturais, cujos espaços educativos 

surgiam como verdadeiros monumentos pela  imponência de sua arquitetura escolar. 

E Sergipe construiu sua urbanização com os olhos desenvolvimentistas, a partir de 

suas cidades e da inauguração de suas escolas. Escolas que contribuíram para ampliar e 

veicular a cultura e estimular a Modernidade.  

  A instrução em Sergipe, quer pública, quer particular, acompanhou este crescimento. 

Grupos Escolares, Escolas Municipais, Escolas Estaduais e Particulares são criadas na capital 

e no interior do Estado, pois, os estabelecimentos de ensino aparecem como local de 

aprendizado e também como fonte de cultura. Tudo isto está implícito no desenvolvimento 

das cidades. 

Neste caminhar, um dos índices desse progresso crescente é, sem dúvida, a 

inauguração desse novo estabelecimento de ensino particular, o Colégio “Jackson de 

Figueiredo”, colégio que contribuiu para o desenvolvimento educacional do Estado, fruto de 

                                                
41 O arquiteto Sebastião José Basílio Pirro fez um plano de ocupação que priorizava a planície como centro da 

capital, em formato semelhante a um tabuleiro de xadrez. As quadras projetadas por Pirro iam da atual praça 

General Valadão até a avenida Barão de Maruim, no sentido norte-sul, e a área que vai da avenida Rio Branco 

até a rua Dom Bosco, no sentido leste-oeste. Esse plano ficou conhecido como o ‘tabuleiro de Pirro'. Disponível 

em <www.aracaju.se.gov.br> Acessado em 10 de março de 2012. 

http://www.aracaju.se.gov.br/
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um processo de profundas e radicais transformações ocorridas nas escolas, e resultado de uma 

consciência educativa inovadora.  

Educandário, que recebeu a denominação “JACKSON DE FIGUEIREDO”, em 

homenagem a um grande pensador e filósofo sergipano Jackson de Figueiredo. Poeta, 

romancista, sociólogo, crítico de ideias, político e líder católico-renovador do pensamento 

católico no Brasil42. 

 

 Figura 3 - Jackson de Figueiredo 

 
            Fonte: <aracajuantigga.blogspot.com>  

                                                   Acessado em 12/03/2013 

 
 

De iniciativa particular, o Colégio “Jackson de Figueiredo”, com sede à Praça Olímpio 

Campos, número 326 e 328, na cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, foi 

inaugurado em 1º de fevereiro de 1938, pelo prof. Benedito Alves de Oliveira e autorizado a   

funcionar com o curso primário pelo Ato de nº 06 de 14/04/1938 – MEC e o Reconhecimento 

do curso “Ginasial” pela portaria nº 506 de 20 de setembro de 1948 e, de acordo com a 

Portaria de nº 200/1969, foi autorizado o funcionamento do ensino colegial, curso que só foi 

reconhecido em 1980 pela Resolução de nº 96/1980.  

Um aspecto a destacar sobre a inauguração do colégio foi a forte presença desse 

evento na imprensa local, pois, o colégio era visto como um empreendimento a mais na 

cultura esttadual. Os anúncios e registros acerca da inauguração do Colégio “Jackson de 

                                                
42

 Jackson de Figueiredo Martins, Bacharel em Direito, nasceu em Aracaju a 9 de outubro de 1891. Estudou 

humanidades  no “Atheneu Sergipense” e no Ginásio Alagoano, seguindo para a Bahia, onde cursou a Faculdade 

de Direito, em que se bacharelou em 1913. Foi professor de humanidades em alguns colégios da Capital Federal: 

de pedagogia na Escola “Wenceslau Braz” e em 1923 foi nomeado Superintendente dos Institutos de Ensino 
subvencionados pelo Ministério de Agricultura. Muito  cedo  revelou  tendência para  o  jornalismo,  exercendo  

a sua atividade como principal redator do “Centro D. Vital”, associação civil com sede na  capital  da  República, 

onde realizou a estupenda obra a “Ordem”, brilhante Revista Literária, Científica e Religiosa, órgão do “Centro 
D. Vital”. (GUARANÁ, 1925, p. 232). 
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Figueiredo” aparecem em vários jornais da capital sergipana. Assim, foram localizados cinco 

registros em jornais da cidade43.  

A propósito da forte presença dessa instituição na imprensa, Carvalho (1989) lembra 

que “como símbolo da nova ordem, a escola devia se fazer ver. Daí a importância das 

cerimônias inaugurais dos edifícios escolares. O rito inaugural repunha o gesto instaurador”. 

(CARVALHO, 1989, p. 25). 

Vale ressaltar que a imprensa aracajuana procurou informar amplamente o início das 

atividades escolares e condições oferecidas pelo Colégio, destacando o atendimento e às 

exigências da moderna pedagogia. 

 

Às 10 horas de ontem, com o comparecimento de várias autoridades e 

representantes da imprensa, realizou-se a solennidade da bençam do 
Collégio “Jackson de Figueiredo”, novo educandário que hoje inicia as suas 

aulas, sob a direção do professor Benedito Alves de Oliveira. Esteve 

presente o Dr. Luiz Figueiredo, pae
44

 do saudoso Jackson de Figueiredo
45

. O 
ginásio recebeu a benção do Reverendíssimo Monsenhor Mário Villas-Bôas. 

 

 

As várias dependências do Colégio “Jackson de Figueiredo” – salas de aula, refeitório, 

dormitório – foram percorridas pelos que assistiram as solenidades de inauguração, 

constatando todos, a perfeita organização, disposição higiênica e pedagógica do colégio 

inaugurado46. 

  As páginas da imprensa sergipana expressaram o anseio da sociedade por ter em seus 

limites geográficos uma instituição que centralizasse aulas para o engrandecimento da 

juventude do Estado. Tais expressões revelavam que o Colégio “Jackson de Figueiredo”, era o 

modelo da esperança do presente, e no futuro, deveria ser o poderoso elemento da grandeza 

sergipana47. 

Ademais, este era um estabelecimento de ensino onde se procurava desenvolver nos 

estudantes os germes da virtude, do amor ao trabalho e do dever, acentuando a consciência 

patriótica e humanística, realizando uma obra educacional consubstanciada nos princípios 

consignados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional48.  

                                                
43 Registros relativos à inauguração do Colégio “Jackson de Figueiredo” nos jornais da Capital: Sergipe Jornal, 

Aracaju 10 /12/1937, 5/01/1938, 25/01/1938, 10/02/1938. A Folha da Manhã, 27/02/1938.  
44 Mantive a ortografia da época. 
45

 Sergipe Jornal, 10 de fevereiro de 1938.  
46 In: Revista em comemoração aos 25 anos de Missão Educativa. Aracaju: Livraria Regina, 1964, p. 36-37. 
47 Sergipe Jornal, 10 de fevereiro de 1938. 
48 Regimento Interno do Colégio “Jackson de Figueiredo” de 1964. Não encontrei nos arquivos do colégio ou na 

Inspeção Escolar nenhum Regimento referente ao período de sua inauguração, em 1938, a não ser alguns artigos 

na Revista em comemoração aos 25 ano do Colégio. 
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A inauguração contou com a presença de várias autoridades do Estado, além do corpo 

dirigente e docente do novo educandário, professores dos vários estabelecimentos de ensino 

da capital, representantes do Clero, intelectuais de Sergipe e jornalistas, numa confirmação da 

importância deste educandário. 

Colégio que defendia princípios religiosos e era aclamado no Centro Dom Vital, de 

Sergipe, pela escolha de nome tão ilustre do Estado de Sergipe.  Nome escolhido pelo então 

responsável do ensino religioso do colégio Monsenhor Mário Vilas-Bôas. “A cada ano de 

aniversário do colégio, o patrono, Jackson de Figueiredo, era homenageado em diversas 

solenidades, que se entrecruzavam com os ritos religiosos do Centro Dom Vital e do Colégio 

“Jackson de Figueiredo”. (SILVA, 2010, p. 88-89). A Igreja Católica procurava, via ensino, 

moldar a consciências dos estudantes, além de instruir e educar, pois, tinha oportunidade de 

exercer uma influência maior sobre o caráter dos mesmos.   

Portanto, além dos colégios católicos voltados para o sexo feminino, inaugura-se em 

Aracaju, o Educandário “Jackson de Figueiredo”, cujos diretores “católicos professantes” 

(que) conduzem seus discípulos pela senda do cristianismo, tendo grande apoio por parte da 

Igreja e consequentemente, receptividade por parte das famílias pertencentes às camadas 

privilegiadas da sociedade. (BERGER, 2008). 

Os diretores do colégio “Jackson de Figueiredo” tinham uma relação muito estreita 

com a igreja católica, pois, eram católicos fervorosos e entendiam que, através da religião 

conseguiriam elevar o nível espiritual e moral dos educandos e que este seria o ponto 

essencial para a formação da personalidade dos jovens estudantes. Por isso, mantinham aulas 

de religião com o propósito de que seus alunos reconhecessem no catolicismo o caminho 

cristão que deveriam seguir.    

Colégio, cujo Regimento interno apresenta algumas normas que regulamentavam o 

ensino neste educandário:    

 
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. 

Art. 2º - A educação cívica e a cultura cívica merecendo especial cuidado, o 

Colégio instrui os alunos nos conhecimentos dos nossos grandes homens, na 
apreciação dos seus feitos e nas datas memoráveis da pátria; assim como 

proporcionar exercícios, jogos atléticos, etc., sob responsabilidade do 

instrutor consagrado.   
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Art. 3º - O colégio mantém um curso primário, inicialmente, depois  

admissão ao ginásio, consoante ao programa elaborado de acordo com o 

regimento do Departamento de Educação do Estado.  
§ 1º - O curso Primário terá a duração de quatro anos;  

§ 2º - O curso de Admissão, de preparação ao Ginásio, durará um ano; 

4º - 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. 5º - O curso se divide em duas sessões: a primeira, das 9 da manhã às 12 

horas; a segunda, das 14 às 16 horas. 
Art. 6º 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. 7º O ginásio “Jackson de Figueirêdo” manterá o regime de internato, 
masculino e externato misto, em dois turnos: matutino e vespertino. 

Art. 8º - O ano letivo do colégio começa em 1º de fevereiro e se encerra em 

25 de novembro. 
Art. 9º - O ensino religioso será obrigatório, atendendo-se à confissão 

religiosa dos educandos, legalmente manifestada.    

Parágrafo único. Os trabalhos escolares serão suspensos pela Semana Santa 
(8 dias), pelo São João (10 dias), e aos feriados do Estado, da União, nos 

domingos e dias santificados. 

Art. 10º O colégio recebe alunos internos, semi-internos e externos, 

mediante a declaração formal de fiel observância ao regimento do 
Educandário. 

§1º - Os alunos externos, estão obrigados às aulas e práticas educativas 

previstas nos horários, bem como, às atividades extraclasse, devidamente 
aprovadas pelo diretor.   

§ 2º - serão recebidos, também, os alunos que pretenderem frequentar o 

Atheneu Pedro II e outros estabelecimentos de ensino secundário, vigorando 
como pensionistas

49
, obedecendo ao regime interno do Colégio

50
.  

 

 

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 e da disciplina a serem seguidas. Exigia-se de seus alunos todo um 

processo de educação, moral e ética, implantados pela escola, além de ter como missão, 

voltar-se para ensinar a infância, pautando-se na valorização da moral e do amor à Pátria. As 

disposições do Regimento interno do colégio “Jackson de Figueiredo” eram rígidas enquanto 

mecanismos de inculcação de comportamentos e formação de hábitos. Ele era minucioso na 

regulamentação das condutas adequadas ou incompatíveis ao ambiente escolar.   

                                                
49

 Verificou-se em outro estudos, a prática do internato em colégios particulares que recebiam estudantes de 

escolas públicas, como exemplo o  “Jackson de Figueiredo”, recebia alunos do Atheneu Pedro II, e do colégio 

“Conselheiro Orlando”; o Nossa Senhora de Santana, recebia alunas da  Escola Normal Sergipense. 
50 Alguns artigos desse estatuto foram encontrados  na  Revista sobre  os   25  anos  de  missão   educativa.   

Colégio “Jackson de Figueiredo”. Aracaju: Imprensa Livraria Regina, 1964, p. 33-34. No entanto, o Regimento 

do ano de sua inauguração não foi encontrado. Na Inspeção Escolar foi encontrado  o Regimento de 1964. 
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Um dos aspectos interessantes do ensino do Colégio “Jackson de Figueiredo” era a 

preocupação com a disciplina e formação moral bastante vivas em sua concepção de 

educação, condizentes com os preceitos básicos que norteavam a educação católica, isto é, 

preservar o senso moral e religioso dos jovens, sobretudo das meninas.  

Por isso, a instituição investia em seus alunos com o intuito de formar cidadãos 

conscientes, críticos, capazes de se tornar homens honrados na sociedade. 

Desde sua fundação, o colégio cobrava as mensalidades dos alunos através de carnês, 

no entanto, a secretária Maria Amélia Rocha (2012) não soube dizer o valor da mensalidade. 

Além disso, o educandário funcionava com salas de aula, laboratório de ciências, biblioteca, 

refeitório e dormitório (para os internos).  

Dando continuidade a história do educandário, temos que: conforme a Revista em 

comemoração aos 25 Anos de Missão Educativa do Colégio “Jackson de Figueiredo”, em 

1938, ano de sua inauguração, no curso primário, houve uma matrícula de 150 alunos. Isto 

demonstrava que a procura por esta escola era grande, pois, segundo a estatística apresentada, 

por seus diretores, a cada ano a matrícula ia crescendo, como veremos no quadro a seguir.         

     

Quadro 1 – Estatística do Ginásio “Jackson de Figueiredo” de 1938 a 1964 

 
CURSO  PRIMÁRIO CURSO  GINASIAL 

ANO ALUNOS ANO ALUNOS 

1938 150 ______ ______ 

1939 231 ______ ______ 

1940 295 ______ ______ 

1941 286 ______ ______ 

1942 398 ______ ______ 

1943 340 ______ ______ 

1944 376 ______ ______ 

1945 465 ______ ______ 

1946 475 ______ ______ 

1947 619 ______ ______ 

1948 542 ______ ______ 

1949 485 1949  56 

1950 472 1950 124 

1951 451 1951 216 

1952 373 1952 284 

1953 375 1953 345 
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1954 374 1954 374 

1955 328 1955 390 

1956 347 1956 427 

1957 499 1957 450 

1958 445 1958 455 

1959 453 1959 569 

1960 406 1960 633 

1961 403 1961 629 

1962 401 1962 630 

1963 403 1963 640 

1964 402 1964 650 

Fonte: Revista em comemoração aos 25 anos de Missão  Educativa.  Aracaju:  Livraria  Regina,  1964, 

 p. 69.  

 

De acordo com o quadro acima, durante o ano de 1938, aproximadamente 150 alunos 

ingressaram no colégio “Jackson de Figueiredo” e cerca de 90% concluíram o ano letivo, 

todos no ensino primário. Já na década de 1940 o número de ingressos girava em torno de 295 

alunos, continuava crescendo a matrícula. Enfim, de acordo com esta tabela, de 1938 a 1964 

houve uma crescente procura pelo colégio, o número de matriculados subiu de 150 alunos, em 

1938, para 402 em 1964, todos no curso primário. Um aumento considerável, pois, houve um 

número crescente de matriculados, cerca de 168%. Já no curso ginasial os alunos ingressantes 

em 1949 - pois este foi o período de início do curso ginasial neste educandário - foi de 59 

alunos e em 1964 foi de 650 alunos, números que indicam a grande procura por esta escola, 

no curso ginasial. Assim, houve um aumento de 1060,71% aproximadamente.  

Os dados apresentados nos mostram a quantidade de alunos matriculados nesta escola 

particular, cujo desempenho demonstra uma grande vitória para os diretores Benedito e Judite 

Oliveira, levando-se em conta o pouco tempo de existência daquela casa de educação. 

Ressaltamos, no entanto, que chegar ao fim do ano não significava que todos tinham sido 

aprovados, pois havia reprovação e retenção de alunos, sobretudo nas primeiras séries.   

O corpo Docente era formado por professores que se destacavam nas escolas de 

Aracaju. A maioria vinha da Escola Normal, porque esta era, neste período, a escola de maior 

prestígio na formação de professores.   

O Colégio “Jackson de Figueiredo” dispunha de ótimas instalações, inteiramente 

adaptadas as exigências pedagógicas da época. Com o prédio localizado em frente ao Parque 

Teófilo Dantas, oferecia conforto a seus alunos, satisfazendo as exigências do ensino no 

período.  O educandário mantinha como metodologia educacional  a utilização do método 
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intuitivo51 o qual orientaria o ensino no colégio. Recebia alunos internos, semi-internos, 

externos e pensionistas que estudariam no Colégio Atheneu Pedro II e Escola do Comércio 

“Conselheiro Orlando” e que ficariam hospedados nesta escola. Todavia, os diretores não 

deixariam de olhar com cuidado por esses alunos, pois o intuito do colégio era Instruir e 

Educar os jovens, seja de onde viessem.  

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

momento que se toma a 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. 

No seu percurso histórico, uma instituição educativa como totalidade a ser construída, 

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

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
51

 O método intuitivo apontava o trato com os sentidos (ver, pegar, ouvir, cheirar), que exigiam observação e 

experimentação, o que fazia com que a aprendizagem ocorresse de forma prática, concreta, para só a partir de 

então se encaminhar para a abstração em um processo no qual os alunos teriam a possibilidade de pensar e criar 

cientificamente e não apenas apropriar-se de conhecimento já fabricados pelos homens de outros tempos e 

lugares. (AZEVEDO, 2009).  
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2.3  O COLÉGIO “JACKSON DE FIGUEIREDO” PASSA PARA A REDE ESTADUAL 

 

Figura 4 - Momento de Transferência  do Colégio “Jackson de Figueiredo” para a Rede 

Estadual 

 

Fonte: Arquivo Pessoal do Professor. Dr. Miguel André Berger.  

 

O colégio passou a ser Patrimônio do Estado de Sergipe, no ano de 1981, através do 

decreto nº 5.013 de 29 de maio de 1981, na administração do Dr. Augusto do Prado Franco e 

do Secretario de Estado da Educação e Cultura, Antônio Carlos Valadares. 

 Devido a ser uma escola central possuía uma clientela plural (com culturas diferentes) 

advindas de vários lugares de Aracaju e até do interior do Estado. Apesar de ser um colégio 

aracajuano, recebia alunos provenientes de todo Estado, principalmente filhos de fazendeiros 

que faziam parte do internato, confirmações efetuadas a partir dos livros de matrícula, pois os 

endereços que constam nas fichas dos alunos é do próprio colégio. 

Como seus proprietários já não tinham mais condições de continuar exercendo a 

direção do Colégio, por problemas de saúde, e por estarem idosos, bem como, pela falta de 

condições para ampliação das dependências da escola, a fim de “atender as inovações e 
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concorrer com outros colégios”, este foi um dos aspectos que motivaram sua venda ao Estado, 

e como uma das formas de continuar sua missão como casa educativa, por isso deveria ser 

vendido ao Governo Estadual, este era o desejo de seus diretores. (ROCHA, 2012). 

O parecer de nº 129/81, através de decisão do Plenário do Conselho Estadual de 

Educação (C.E.E.), em sessão de 26 de novembro de 1981, considerou que o imóvel onde 

funcionava o Colégio “Jackson de Figueiredo” o mesmo da época do reconhecimento como 

colégio particular, portanto com as instalações já apreciadas por este egrégio colegiado o 

educandário passou para a Rede Pública Estadual. Considera também que todos os 

equipamentos continuam em funcionamento na unidade, agora sob a orientação do Estado.  

O Relator afirmou:  

Somos do parecer que continuam válidos os atos de autorização e o 

reconhecimento do colégio “Jackson de Figueiredo” e que a unidade apenas 
mudou de entidade mantenedora, estando hoje sob a tutela da Secretaria de 

Estado da Educação e Cultura. Este é o nosso parecer, salvo melhor juízo. 

(NICODEMOS CORREIA FALCÃO – Relator). 

 

Art. 2º - A unidade O Decreto 5.013/81 reza:   
 

O Governador do Estado de Sergipe, no uso das atribuições que lhe confere 

o artigo 78, item II, da Constituição Estadual, e de acordo com o dispositivo 
da Lei, nº 2.203, de 14 de março de 1979, Decreta: 

Art. 1º - Fica criada uma unidade escolar para o ensino de 1º e 2º graus, no 

município de Aracaju. 

Art. 2º - A unidade escolar criada na forma do artigo 1º deste Decreto, 
denominar-se-á Colégio Estadual “JACKSON DE FIGUEIREDO”. 

Art. 3º - O acervo documental da extinta Empresa de Benedito Alves de 

Oliveira – Colégio “JACKSON DE FIGUEIREDO”, passará à 
responsabilidade da unidade criada pelo presente Decreto. 

Art. 4º - As despesas decorrentes da criação da unidade escolar de que trata 

este Decreto, correrão por conta dos recursos do “Programa Educação”, do 
Orçamento do Estado para o ano de 1981 e exercícios seguintes. 

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

                                  Aracaju, 29 de maio de 1981, 160º da Independência e 93º da República. 

 

                                    AUGUSTO DE PRADO FRANCO 

                               GOVERNADOR DO ESTADO 

                                     Antônio Carlos Valadares 

                                           Secretário de Estado da Educação e Cultura52 

 

 A primeira diretora do colégio depois que ele passou para a Rede Estadual foi, Elódia 

Caldas Barros53. Personalidade importante do Estado, que atuou como presidente da Aliança) 

                                                
52 Este decreto encontra-se no anexo 2 da Dissertação.  
53 Dados encontrados no arquivo do Colégio Estadual “Jackson de Figueiredo”.  
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Francesa, por várias vezes, por ser uma pessoa que conhecia bastante esta instituição. Por sua 

vez, atuou como coordenadora do Centro Supletivo “Valnir Chagas,” além de ser fundadora 

do Ginásio Tiradentes54. Personalidade que se destacou nessas Instituições, por mostrar sua 

capacidade administrativa e intelectual.  

Atualmente, o Colégio “Jackson de Figueiredo” exerce suas atividades no mesmo 

endereço do período de sua inauguração. Funciona em três turnos. A gestão escolar é 

composta por Direção, Secretaria, Coordenação de Ensino, Comitê Pedagógico, Comitê 

Comunitário, Corpo Docente, Pessoal de Apoio e Administrativo. Oferece do 5º ao 9º ano do 

ensino fundamental.  

Assim, terminava um período da história do Colégio “Jackson de Figueiredo”, como 

escola particular. Encerrava-se definitivamente o sonho que representou a tentativa de manter  

uma escola privada para formar a juventude sergipana. Mas, apesar de o colégio ter sido 

entregue a administração Estadual, o sonho de seus diretores, de manter a escola não se 

esvaiu, pois este continuou, mesmo em mãos diferentes, com o mesmo objetivo de um projeto 

educacional inicial, que era o de instruir os jovens aracajuanos. 

Iniciou-se assim uma nova fase da história do “Jackson de Figueiredo”, ele deixou de 

pertencer a Benedito de Oliveira e foi vendido ao Governo do Estado. Fechou-se um ciclo de 

uma escola que perdeu um pouco de sua identidade, porque antes, destacava-se como um 

Colégio particular, não confessional, que preparava alunos de Aracaju e era considerado um 

dos melhores de Sergipe. Status, que manteve no período em que funcionou como escola 

particular e que perdeu um pouco desse “glamour” ao se tornar uma escola pública, entre 

muitas outras escolas que existem no Estado.  

 Apesar de ter encerrado o seu período como escola particular, a sua história não pode 

deixar de ser contada, pois as representações culturais se fizeram presentes e se mostraram 

importantes para a vida escolar do “Jackson de Figueiredo”, elementos que serão estudados na 

seção seguinte.  

 

 

 

 

 

 

                                                
54 Professora de Francês do Ginásio Tiradentes. (MENDONÇA; SILVA, 2012, p. 60). 
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3 A REPRESENTAÇÃO DA CULTURA ESCOLAR DO COLÉGIO “JACKSON DE 

FIGUEIREDO” 

 

 

 

 
“[...] a cultura fornece o vínculo entre o que os homens são 

intrinsecamente capazes de se tornar e o que ele realmente se 
tornaram, um por um”. (GEERTZ,1978, p. 64). 

 

 

 

 Esta seção tem como objetivo analisar as práticas e representações culturais do 

Colégio “Jackson de Figueiredo”. Esse recorte procura evidenciar as atividades culturais 

desenvolvidas na instituição de ensino como instrumentos fundamentais para a formação 

social e cultural dos alunos do educandário. Além disso, o estudo discute a escola,  sua  

condição  como  espaço de formação humana, permeados por aspectos cognitivos, afetivos,  

sociais,  culturais, políticos e científicos da comunidade a qual a escola está inserida.  Por 

isso, ao direcionar a pesquisa para as práticas e representações pedagógicas do Colégio 

“Jackson de Figueiredo”, essa dissertação procurou destacar as atividades culturais 

desenvolvidas na instituição como instrumentos fundamentais para a formação social e 

educacional de seus alunos. 

A Instituição escolar, ao fazer parte de um Sistema Educacional, configura em seus 

diferentes locais, culturas escolares distintas que se consolidam com diferentes interpretações 

das prescrições que lhe são postas. Portanto, é a partir de suas interpretações e da 

consolidação dessas que temos as representações sociais acerca da instituição escolar. 

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 como 

formas de organização e estruturação social.     

Observa-se, então, a escola como uma instituição ímpar, que se estrutura sobre 

processos, normas, valores, significados, rituais, formas de pensamento, constituidores da 

própria cultura, que não é nem estática, nem repetível, é singular. 

Nesse sentido, vem ganhando destaque, também neste campo, a divulgação dos 

trabalhos de André Chervel (1990), pois destaca exatamente essa originalidade da cultura 

escolar; de Dominique Julia (2001) que, por sua vez, dá relevo à ideia da cultura escolar como 

o conjunto de normas e de práticas, de António Viñao Frago (1995) que sublinha a 
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importância dos estudos sobre o espaço e o tempo escolares e a alfabetização como 

integrantes da cultura escolar e como conformadores de aspectos cognitivos e motores dos 

sujeitos sociais e de Chartier (1990) que nos dá a noção de representação.  É uma noção que 

ele lança mão para designar 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).   

Esses autores têm aplicado o conceito de cultura escolar sob formas diversas, cada um 

buscando adotá-las sob a ótica orientadora de suas perspectivas de explicação das práticas 

internas da instituição escolar. Portanto, o olhar para as práticas cotidianas da escola se fixa 

nos acontecimentos silenciosos do seu funcionamento interno. Silenciosos, sejam pela 

ausência de documentos, ou documentos pouco conservados, sejam, ainda, por não terem sido 

encontrados. Destarte, o uso da categoria cultura escolar apresenta-se como possibilidade, 

como irá conceber Dominique Julia, do abrir a “caixa preta da escola, ao buscar compreender 

o que ocorre nesse espaço particular”. (JULIA, 2001, p. 13). 

Além disso, ao tratar do contexto educativo e dos processos de organização destes 

espaços, podemos recorrer a Bourdieu (1987) quando este traz o conceito de “habitus” e com 

ele coloca que a existência do sujeito tende a reproduzir sistemas semelhantes com a 

cristalização de práticas e obras que vêm se repetindo com os usos e costumes.  

A partir dessa consideração, percebe-se a necessidade de se realizar uma aproximação 

do contexto escolar a fim de se discutir o processo de constituição das representações, da 

cristalização das práticas educativas e da necessidade de repensar as mesmas a partir da 

organização escolar.  

Visto que, não é possível pensar a escola apenas como instância de reprodução social 

na qual se privilegia os dispositivos escolares de imposição de modelos culturais elaborados 

fora dela. É preciso atentar para o trabalho de transformação que funcionou naquele momento. 

Entretanto, a partir dessas observações, percebe-se diferentes formas de apreensão e 

críticas, todos – entusiasmados, desconfiados e céticos – não deixam de creditar importantes 

contribuições, como a ampliação do conceito de cultura, de objeto e de fontes e as 

observações sobre a noção do individual, do simbólico e do subjetivo, elementos essenciais a 

análise histórica da cultura escolar.   

Análise, que nos mostra a respeito dessas diferentes abordagens, um elemento que está 

sempre presente quando o objeto de estudo é a escola, qual seja o reconhecimento da 

existência de uma cultura própria dessa instituição. Cultura que se apresenta de uma maneira 

muito particular, com uma prática social própria e única.   
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Assim, o colégio “Jackson de Figueiredo” fez parte deste roteiro de representações  

culturais, pois, através de sua postura educacional, da filosofia de  instruir e educar foram 

inculcados pressupostos escolares que fizeram seus alunos transmitir essa cultura e nos 

informaram, a partir da visibilidade do passado a importância desta instituição de ensino. 

Instituição que ultrapassou décadas e nos levou a perceber sua importância social e cultural 

para o Estado. 

Portanto, foi por meio das vozes do passado, dos fragmentos de lembranças de seus 

ex-alunos, das fontes encontradas, de seu arcabouço arquitetônico, do seu material escolar, da 

disciplina, de seu currículo, de seu processo ensino-aprendizagem, que ficaram registradas as 

representações culturais transmitidas pelo Colégio “Jackson de Figueiredo”, que, através 

dessas informações, abordou-se o que se pode tomar como “prática cultural” ou o que se 

passou no interior desta escola e que possa ser considerado como “prática escolar”, estudo que 

pretende discutir essas questões. 

 

3.1 O ESPAÇO E O COTIDIANO ESCOLAR  

 
O entendimento do espaço como construtor de uma cultura escolar nasceu no Brasil 

com o advento da República (1889). Com ela nasceram os grupos escolares e pela primeira 

vez houve o entendimento de que o espaço escolar se articulava com o conhecimento, os 

valores e atitudes de quem neles se inseriam.  

A intenção do Estado era o de transformar a Nação através da educação. Antes disto, o 

ensino era ministrado em edifícios improvisados, muitas vezes sem condições de uso, assim, 

há um aspecto aqui a ser acrescentado no que diz respeito à improvisação. Muitas vezes, eram 

utilizadas as casas dos professores como espaço escolar. Com a regulamentação das novas leis 

republicanas, a questão do ensino foi tratada de maneira específica, de forma a promover uma 

mudança neste quadro. 

Por isso, numa tentativa de avançar para além da visão física da construção do espaço, 

filósofos, sociólogos e alguns geógrafos passaram a encará-lo como socialmente construído, 

cuja organização e sentido são produtos das experiências e transformações sociais. 

 
O espaço não é um objeto científico afastado da ideologia e da política; 

sempre foi político e estratégico. Se o espaço tem uma aparência de 

neutralidade e indiferença em relação a seus conteúdos e, desse modo, 
parece ser “puramente” formal, a epítone da abstração racional, e 

precisamente por ter sido ocupado e usado, e por já ter sido o foco de 

processos passados cujos vestígios nem sempre são evidentes na paisagem. 
O espaço foi formado e moldado a partir de elementos históricos e naturais, 
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mas esse foi um processo político. O espaço é político e ideológico. É um 

produto literalmente repleto de ideologias. (LEFÈBVRE, 1991, p. 64). 

 
 

 Partindo desse princípio, pode-se dizer que a estrutura da organização do espaço não é 

autônoma, com suas leis próprias, mas sim construída a partir de um processo dialético, da 

sua ordenação física com as relações sociais. Esse processo dialético nos remete à concepção 

de Giddens (1991) sobre a construção do espaço, em que este admite que o espaço não é uma 

dimensão vazia no qual os grupos vão se organizando. Para ele, a construção do espaço é um 

processo interativo.  

O enfoque dado ao espaço como uma construção social leva a afirmação de que o 

espaço escolar se constitui a partir de um contexto social, histórico, cultural e político no qual 

está inserido e os reflexos de tais manifestações incidem diretamente na sua construção, 

organização e funcionalidade.  

Assim, os prédios escolares, como espaço educacional, fazem parte de uma história e é 

a partir deles que conhecemos tudo o que aconteceu no educandário “Jackson de Figueiredo”.  

Educandário que fez parte, e ainda faz da cidade de Aracaju e que através de sua arquitetura e 

de seu movimento interno podemos contar sua história.      

  O antigo prédio do Colégio “Jackson de Figueiredo” foi inaugurado em 193855 na 

Praça Olímpio Campos, transformando-se em um ponto de destaque na cena urbana 

aracajuana na medida em que passou a oferecer um espaço bem amplo, confortável e melhor 

localizado, para seus alunos.  

Os usos, os espaços, as salas de aula, a biblioteca, a varanda para observação, a sala da 

diretoria, o pátio,  todos esses elementos são fundamentais para a criação de uma escola, por 

isso, são pensados. Elementos que estavam  inseridos na instituição “Jackson de Figueiredo”, 

que fizeram parte de sua cultura e que transformaram seus alunos, deixando um legado de 

história e memória. Memória que ficou na lembrança dos ex-alunos/as, professores e 

funcionários e que ao falar dos espaços existentes na escola citaram principalmente as salas de 

aula. Segundo os ex-alunos, as salas eram arejadas, cheia de luz e materiais didáticos fartos e 

modernos. O asseio era indiscutível.  

São exemplos dessas características as lembranças relatadas pelas narrativas dos/das 

entrevistados/as, nos quais as experiências são referidas às características dos espaços, do 

                                                
55 É importante frisar que no período de sua inauguração o colégio estava localizado no nª 326, após o aumento 

da matrícula foi necessário sua ampliação, na qual se criou um anexo que funcionava no nº 328 da Praça Olímpio 

Campos. (In: Revista em comemoração aos 25 anos de Missão Educativa. Aracaju: Livraria Regina, 1964).  
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cotidiano escolar e das normas de uso desses espaços impostas pela instituição ou a 

comportamentos de infração da norma de uso deles. Assim, os entrevistados recordaram: 

 

“Muitos detalhes envolvem as recordações da rotina escolar como as filas 

separadas por gênero e o culto aos símbolos nacionais”. (ARAÚJO, 2011). 

 
“Quando os alunos chegavam à escola, não entravam de qualquer jeito, 

tinham que fazer fila por tamanho, meninas de um lado e meninos de outro”. 

(CARDOSO, 2011). 
 

 Depois da fila também ficou marcado nas memórias dos entrevistados, que tinham que 

hastear a Bandeira e cantar o Hino Nacional em posição de “sentido”, pois, na época do 2º 

Governo Vargas ainda era muito forte a disseminação do patriotismo, “os alunos aprendiam a 

cantar o Hino Nacional desde pequenos”. (SOUSA, 2011). 

No pátio, os alunos da escola eram recebidos por seus professores, que os colocavam 

em forma, para o hasteamento da Bandeira Nacional. Momento de se postar, em reverência, 

diante de um símbolo que se queria sagrado. A posição, o olhar, o canto do Hino Nacional ou  

à Bandeira por alunos e alunas uniformizados(as) eram maneiras de inscrever em seus corpos 

o sentimento, que então considerava-se esgarçado e mesmo inexistente, de pertencimento a 

uma Nação, a transfiguração da Pátria em corpo.56 

Conforme Rabelo (2007, p.50) afirma: 

 
isso nos remete ao processo desencadeado em nosso país, no momento da 

ascensão de Getúlio Vargas à Presidência da República, quando as 

instituições brasileiras desempenharam um forte papel no estímulo ao 

nacionalismo, proclamado intensamente pelo Presidente que tinha “defesa 
dos interesses nacionais”, o principal mote de seus discursos.       

           

Para que o governo alcançasse seus objetivos e a população não se revoltasse contra as 

práticas estabelecidas na época, nada melhor do que ir moldando as crianças desde cedo. Pois, 

estas crianças seriam os adultos de amanhã, por meio disso entende-se que a escola seria o 

melhor lugar para estabelecer as práticas de civismo no país. 

Todavia, no pátio, era onde tudo acontecia, todos os avisos e traquinagens. Vejam as 

observações feitas pelos ex-alunos:  

 
Antes de entrar na sala de aula, D. Judite reunia os alunos no pátio da escola 

e fazia a sua preleção. Os avisos eram dados nesse momento. Isso todos os 

dias. Todos perfilados sem falar nem um ai. (CARDOSO, 2011) 
 

                                                
56 In: Revista em comemoração aos 25 anos de Missão Educativa. Aracaju: Livraria Regina, 1964.  
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A entrada no colégio era às sete horas e o término ao meio-dia. Havia 

formação no pátio para preleção da diretora. Ela falava todo dia sobre 

bobagens (disciplina, comportamentos, etc.). Cantávamos o Hino Nacional 
diariamente. Algum aluno era escolhido aleatoriamente para cantar o hino lá 

na frente, uma vez eu fui escolhido, porém, em vez de cantar o hino falei de 

coisas amenas, a diretora fez que entendeu e os alunos também, aplaudiram, 

e fomos para a sala de aula, perfilados, em silêncio, às vezes havia um pouco 
de conversa. Quando chegávamos à sala de aula havia uma Bedel lá dentro  

nos esperando, sentávamos e ficávamos esperando o professor, no mais 

absoluto silêncio. (MITTARAQUIS, 2013).   
 

A diretora, a professora Judite, dava as ordens no início das aulas, onde os 

alunos ficavam enfileirados e a diretora tinha um trono de cimento que a 

deixava em uma posição mais alta. Os alunos ficavam todos em silêncio 
ouvindo sua preleção, ai daqueles que conversassem. Quando queria chamar 

a atenção de qualquer aluno ela chamava na frente de todos, na hora da 

preleção. Ela não poupava nenhum aluno. Tocava o sino e cada um ia para 
sua sala.  (SOUSA,2011).  

 

Todos nós reunidos no pátio, a diretora subia no pedestal, para fazer uma 
preleção inicial, isso acontecia diariamente. Ai daqueles que fossem pegos 

andando pela cidade uniformizados, se chegasse ao ouvido da diretora ela 

chamaria os pais, no entanto, se eles não resolvessem, os alunos seriam 

expulsos. Antes recebiam os castigos da diretora. (ARAÙJO, 2011).  
 

Às 6:50h, todos estávamos em filas duplas, no pátio, por turma e ordem de 

tamanho. A professora Judite subia num pequeno “pódio” de quatro degraus, 
que lhe permitia ver todos. Dali dava avisos, recomendações, etc. Sempre 

com uma régua na mão, depois examinava o desfile de cada turma, que 

marchando, ia para a sala de aula. (ARAÚJO FILHO, 2013). 
 

 

 Nessa preleção, ela se incumbia de mais uma vez, inculcar nos alunos os preceitos de 

boa conduta e aprendizagem dentro do colégio e fora dele. Este ritual envolvia tanto os alunos 

internos como externos, depois que a diretora fazia essa preleção ela ficava no corredor da 

escola para fiscalizar a entrada dos alunos na sala de aula, observando o fardamento e a 

conduta dos estudantes. 

 
A professora Judite era mais peito de ferro e impunha mais disciplina do que 
o professor Benedito. Às vezes, o aluno baixava a calça na entrada do 

colégio e ela mandava subir para ver se o aluno estava usando meia. Caso 

não estivesse, ela falava: - “Volte e ponha a meia!”  Dela não escapava nada. 
(ROCHA, 2009)

57
. 

  

Para as escolas tradicionais, o pátio, era o local de disciplinar o educando, desde a sua 

entrada na escola até sua chegada a sala de aula. Por isso, em vez de ser um local de 

brincadeiras e prazer era um lugar de tarefa disciplinadora. Local que, para muitos 

                                                
57 Entrevista concedida pelo inspetor de alunos Ben- Hur em 20 de julho de 2009, ao Professor Dr. Miguel André 

Berger. Arquivo pessoal do Professor.   
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entrevistados era chato e maçante, porque eles tinham que ficar enfileirados, em posição 

quase militar, por várias horas, além de muitos alunos serem chamados à atenção 

simplesmente por um cabelo desarrumado, um sapato sujo, uma saia um pouco mais curta. 

Tarefas que eram feitas pela diretora, que era muito exigente, ou o bedel.  

Em escolas particulares mais tradicionais, o diretor ou diretora, do alto de um púlpito 

(trono de cimento ou madeira), fazia sua preleção aos alunos, com aconselhamentos e 

recomendações de comportamentos. Aproveitava-se também para olhar o fardamento, se 

estavam todos bem limpos e se os alunos estavam bem asseados. 

Nesta época, havia uma constante vigilância com o asseio, este era outro motivo de 

grande preocupação dos dirigentes da escola. “Em todas as dependências (sala de aula, 

refeitório, dormitório, cozinha, pátio e sanitários), observava-se uma higiene irrepreensível, 

transmitindo a todos que conviviam sob aquele teto um ar de saúde e bem estar”58.      

Limpar e educar o corpo das crianças – com práticas de asseios, modos, costumes, 

vestuário, nada escapava – conversando, mas também inspecionando diariamente e, mesmo 

intervindo diretamente na sua estética; práticas que configuravam uma faxina escolar nos 

corpos das crianças, muito comum neste período.  

 Ainda em relação ao espaço escolar poderemos observar o que nos disse a secretária 

Maria Amélia: “que havia laboratório de ciências na escola”. “Que para ser utilizado havia 

agendamento”. “Era de hora em hora que o professor ia para este espaço”. (ROCHA, 2012).   

A biblioteca, o internato, a organização das salas de aula também foram registrados 

nos depoimentos. Todos os entrevistados confirmaram a existência de internato na escola, 

porém era só para o sexo masculino, e que eles só tinham contato com esses alunos durante as 

aulas, pois, algumas turmas eram mistas, outras só do sexo masculino, fora isso eles não 

sabiam  nada do internato.  

No colégio, havia uma biblioteca, no entanto na planta baixa não consta esta 

dependência, mas, a ex-aluna Edna Cristina  afirmou sua existência, porém eles quase não a 

utilizavam, alguns nem lembram que entraram nela. Ela relata:   

 

que raramente faziam  pesquisas nesta dependência, apenas tínhamos 

acessos aos livros que eram fornecidos pelo Sr. Augusto, que tomava conta 

da mesma, os livros eram fornecidos de acordo com a faixa etária, ou então 
havia também algumas enciclopédias para pesquisa. [...], em 1977, na pré-

escola, não havia biblioteca, no entanto, anos depois este espaço foi 

inaugurado.  (ARAÚJO, 2011). 
 

                                                
58 In: Revista em Comemoração aos 25 anos de Missão Educativa. Aracaju: Livraria Regina, 1964, p. 63. 
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A ex-aluna Gilza Maria faz a mesma afirmação: “Tinha uma biblioteca, mas os alunos 

só passavam pela porta, não podiam entrar para ler nada”. (SOUSA, 2011).  

 Outra ex-aluna, Denise Porto, afirma também que elas não utilizavam a biblioteca e 

ainda diz: “Acho que não havia não. Se tinha a gente não frequentava”. (CARDOSO, 2011).

 Entretanto, essas alunas confirmam suas narrativas a partir de sua visão da escola em 

1954, 1967 e 1977, porque este foi o período em que elas começaram a estudar neste colégio, 

todavia, a escola vai mudando a cada época e a partir daí os espaços vão sendo criados.   

No entanto, segundo informações veiculadas pelos jornais de Aracaju, à época de sua 

inauguração, os alunos utilizavam a biblioteca. O jornalista afirma: “no salão contiguo, várias 

crianças liam revistas e livros próprios da idade. Nas mãos de um, vimos “O urso com música 

na barriga”, do conhecido escritor Érico Veríssimo. “Demos parabéns ao menino.”59       

 Essas afirmações foram feitas pelos representantes do Jornal “Correio de Aracaju” em 

visita ao colégio, pois eles queriam observar “In locum”, as afirmações que corriam na cidade 

sobre o sucesso e a organização dessa escola, a fim de poder divulgar em seu jornal notícias 

condizentes com a realidade. (“CORREIO DE ARACAJU”, 1939, p. 3). 

O Jornal do Educandário “Jackson de Figueiredo”, também confirma a existência de 

uma biblioteca. Observem uma Pequena nota, no “Correio do Colegial” sobre a compra de 

livros para a biblioteca.  

 

Acolhemos, satisfeitos a notícia de que o nosso diretor, sempre incansável 
lutador em prol do nosso desenvolvimento moral e intelectual, já fez novo 

pedido de livros para nossa bibliotecazinha. Como nos consta, esse referido 

pedido virá trazer-nos melhor proveito, por serem livros da coleção 

“LITERATURA INFANTIL”, dos célebres escritores, Monteiro Lobato e 
Viriato Correia, que tanto sabem falar para nossa compreensão. Com 

anciedade
60

, esperamos a chegada dos mesmos, fazendo votos para que a 

Biblioteca “Jackson de Figueiredo” só tenha a progredir. O aluno 
observador. (“CORREIO DO COLEGIAL”, 1938)

61
. 

 

 

 Também, a ex-secretária do Colégio “Jackson de Figueiredo”, Maria Amélia Rocha 

(2012), afirmou a existência de uma biblioteca na escola. Ela relatou: “era usada para os 

alunos lerem”. Foi secretária do colégio mais ou menos em 1978, não lembrava bem a data. 

                                                
59 Essas afirmações foram feitas pelos representantes do jornal “Correio de Aracaju”, cuja visita foi agendada no 

colégio. Afirmaram: “precisávamos  ir ao colégio para divulgar nossas impressões sobre o mesmo, a fim de 

informar aos leitores se tudo era verdade” . Palavras do editor. (CORREIO DE ARACAJU, 24 de fevereiro de 

1939, p. 3) 
60 Ortografia mantida de acordo com o Jornal “Correio do Colegial”. 
61 Jornal “Correio do Colegial”. Ano I, nº 1,  agosto de 1938, p. 4. 

 



74 
 

Além disso, confirmou que, a biblioteca do colégio se destacava pelo grande número e 

diversidade de volumes para as matérias de Geografia, História, obras para o ensino de Latim, 

Francês e Inglês, além de livros educativos e as coleções de Machado de Assis.                    

Deste modo, confirma-se a preocupação da direção com a aquisição de materiais 

favorecendo a cultura material escolar e o fazer pedagógico, demonstração esta que nos 

permite visualizar o interesse da escola em formar seus alunos em um ambiente que lhes 

trouxessem ensinamentos e formação cultural, pois, as coleções e enciclopédias eram 

materiais indispensáveis para a transmissão da cultura escolar, além de ampliar o 

conhecimento dos alunos sobre outras culturas e épocas diferentes.  

O ex-aluno Léo Mittaraquis (2013),  não recorda dessa dependência específica como 

biblioteca, porém ele afirma que “havia um pequeno espaço, no qual era o almoxarifado e que 

lá havia uns livros guardados, meio abandonados, que ali não era propriamente uma 

biblioteca”, todavia, “na época da inauguração do educandário esse espaço apareceu nos 

comentários de alguns professores e funcionários”62.  

O ex-aluno José Araújo Filho afirmou também “que não lembra da existência da 

biblioteca no colégio. Lembro que lia muitas histórias em quadrinhos e revistas em casa como 

a revista “Sezinho”. (ARAÚJO FILHO, 2013).  

Assim, de acordo com as afirmações desses ex-alunos/as, do jornalista e secretária do 

colégio, apesar dessas contradições a respeito da existência da biblioteca ou não, percebeu-se 

que esses alunos(as) e secretária falavam de épocas distintas, por isso essas divergências. Só 

se conseguiu perceber que a planta inicial do colégio não apresentava essa dependência.  

Porém, em relação à biblioteca encontramos lembranças ocultas, apagadas pelo tempo. 

A biblioteca não teve um registro marcante nas memórias dos ex-alunos do Colégio. Seria um 

indício de que os nossos entrevistados não gostavam de ler? Será que a frequência ou o 

desconhecimento da biblioteca não estavam vinculados à relação que alunos leem mais que 

alunas?
63

 Esses dois comportamentos são encontrados em ambas os grupos. O fato de não 

frequentarem a biblioteca não significava que os alunos não tivessem o hábito da leitura. 

O uso assistemático da biblioteca do Colégio “Jackson de Figueiredo”, no período 

estudado, não gerou indivíduos com aversão à leitura, indiferentes, como temiam os 

professores. Pelo contrário. Constituíram-se naquele colégio futuros profissionais que fizeram 

                                                
62 In: Revista em Comemoração aos 25 anos de Missão Educativa. Aracaju: Livraria Regina, 1964. 
63 Fica aqui a interrogação: biblioteca – espaço de castigo? Lugar de controle? Depósito de livros? Respostas que 

só poderão ser tecidas a partir de uma pesquisa mais aprofundada sobre este espaço, o que não é o objeto de meu 

estudo. Apenas ficam aqui algumas evidências de seu funcionamento.   
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da fala e da escrita seu instrumento de trabalho: professores, escritores, poetas, advogados, 

políticos.  

Por sua vez, os laboratórios de biologia e química eram muito utilizados para fazer 

pesquisas em ciências, e a biblioteca para pesquisas nas enciclopédias. Ali, pesquisava-se em 

História, Literatura, Geografia e em outras disciplinas, dependia da orientação do professor. 

(ROCHA, 2012)64.  

Ademais, como parte do sistema educacional, a biblioteca e o laboratório, podem 

tornar-se um importante agente de mudanças. O engajamento ativo da biblioteca e do 

laboratório nos processos de ensino-aprendizagem, na pesquisa e nos serviços escolares, 

transformam seu papel passivo de suporte à educação num fator diferencial para a experiência 

educacional. 

Entretanto, observou-se que a partir das narrativas, alguns alunos não iam à biblioteca 

para uma leitura prazerosa, tudo era indicado pelos professores, diretores ou funcionários, 

pois, estes já estavam cientes qual a leitura que os alunos deveriam fazer, assim, eles 

mostrariam aos alunos os livros que fossem próprios para sua idade, porque havia um receio 

que eles lessem livros ou revistas que não fossem adequados a suas idades, palavras dos 

entrevistados.  

Todavia, a sala de aula, como espaço social, representa um campo plural e permanente 

de construção de saberes a partir de interações e representações que constituem as estruturas 

de produção desses saberes. Por isso, esse ambiente tornou-se um espaço socialmente 

instituído e historicamente conquistado e construído. A sala de aula enquanto espaço de 

encontro era o local de exigências e desafios. É com esta visão que a ex-aluna Gilza Maria 

afirmou em sua narrativa como elas eram organizadas.  

 

Nas salas de aula havia carteiras com dois alunos, do mesmo sexo. No início 

do ano letivo o lugar de cada aluno era marcado. Este lugar deveria ser 

rigorosamente obedecido durante todo ano. O Bedel ficava sentado na 
entrada da sala de aula observando tudo e caso precisasse a professora o 

chamava. (SOUSA, 2011).  

 
 

 

A carteira escolar65 em suas diferentes faces trouxe a compreensão de uma 

determinada época, participou da vida de diferentes pessoas, carregando em si histórias de 

felicidade, educação, sofrimento e disciplina.   

                                                
64 Afirmações feitas pela secretária do colégio.  
65 Sobre a questão do mobiliário escolar  ver: Castro, 2009. 



76 
 

As escolas mais modernas possuíam as carteiras soltas do chão, permitindo arranjos 

diferenciados de layout, conforme o tipo de atividade. Era, portanto, uma resposta à nova 

dinâmica do ensino do primeiro ciclo do ensino básico. Os critérios didáticos deste período 

apontam para um ambiente em que a mobilidade do mobiliário é fundamental para o ensino e 

aprendizagem, era o que acontecia no “Jackson de Figueiredo”. 

  Os lugares nas carteiras eram determinados pelos inspetores, que ordenavam quem 

deveria sentar aonde, para evitar que alunos bagunceiros sentassem juntos e pudessem 

provocar desordem. Os espaços específicos para cada atividade escolar eram vigiados pelos 

inspetores e supervisionados pela direção.   

A ex-aluna Edna Cristina também relembra como era esse cotidiano:   
 

 
 

O cotidiano da escola era muito parecido com o de hoje, mas pincelado com 

muito respeito e obediência. As aulas eram movimentadas, mas, a figura do 

professor era muito respeitada o que ele fizesse ou dissesse era lei, sem 
direito a indagações. As avaliações eram diferentes das aplicadas hoje, eram 

extremamente tradicionais (perguntas e respostas diretas). No tocante a 

saída, quando o sino tocava todos saíamos em silêncio e organizados. Os 
alunos que esperavam os pais aguardavam na área da frente da escola 

(sentados), com a supervisão do Sr. Paulo, o Bedel. Quanto à entrada, 

formávamos todos os dias por ordem de tamanho. Três vezes na semana 

hasteávamos a Bandeira Nacional e cantávamos o Hino do Brasil e da 
Bandeira, nos outros dias formávamos e escutávamos o discurso de D. 

Judite. Ela falava sempre de civismo, boas maneiras, regras do bem viver, 

rezávamos e íamos para a sala de aula, enfileirados e em silêncio. 
(ARAÚJO, 2011). 

 

  

Para falar também desse cotidiano, o ex-aluno Araújo Filho afirmou que: “quando 

tocava o sino, arrumávamos a pasta e saíamos organizadamente até o portão do colégio, aí 

éramos dispensados. No portão recebíamos a caderneta com o carimbo de “presente”, se o 

aluno tivesse faltado algum dia, recebia o carimbo de “ausente””. (ARAÚJO FILHO, 2013).  

A ocupação do espaço escolar era determinada pelo corpo dirigente do colégio, que 

proporcionava a constituição do espaço útil e rigorosamente funcional para o bom andamento 

do estabelecimento de ensino.    

Com essas observações, o espaço escolar adquire uma experiência decisiva na 

aprendizagem e na formação das primeiras estruturas cognitivas e em sua materialidade, 

propiciam vivência. Além disso, esses espaços têm um sistema de valores implícitos que 

poderão contribuir, ou não, para que o espaço transforme-se em lugar de laços afetivos, 

sentimento de identidade, prazer ou desprazer.  
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As formas de estar e de se apropriar dos espaços da Instituição Escolar identificáveis 

nas manifestações dos diferentes segmentos, perceptíveis em relatos orais e escritos e em 

outros tipos de representações, contribuem para a diferenciação de poderes e de relações que 

ocorrem na instituição. 

Há “uma ordem espacial que organiza um conjunto de possibilidades [...] e proibições 

- locais de circulação, locais de estar nos recreios, locais em que se estuda tal ou qual 

matéria”-. (CERTEAU, 1996, p. 177). Se a base material traz em si uma previsão de uso, é 

nela que se constroem inéditas relações de apropriação, rompendo, muitas vezes, com as 

propostas para as quais foram concebidas.    

Ao longo do tempo, tais relações com os espaços vão sendo reinventadas não apenas 

no plano da transgressão individual ou de grupo, mas pela própria instituição, pelos novos 

projetos institucionais em decorrência das novas exigências de espaços e de reorganização 

administrativa.  

Por isso, o espaço escolar de maneira alguma pode ser encarado como uma dimensão 

neutra do ensino, como um esquema estrutural rígido e “mudo”. Ao contrário, o espaço traz 

em si um conjunto de valores culturais e morais de determinada época e, em última instância, 

funciona como uma espécie de currículo, que juntamente com as diferentes matérias  e 

metodologias de ensino interfere de maneira significativa no processo ensino-aprendizagem. 

(ESCOLANO, 2001).  

No espaço escolar se materializam as relações de poder. Este poder se manifesta no 

tamanho dos cômodos, na escolha do mobiliário, na posição do espaço dentro do edifício. A 

apropriação destes espaços por grupos de alunos, professores e diretores caracteriza a 

territorialização e a transformação do espaço escolar de lugar construído para território. Desta 

forma, temos que: 

nesse sentido, a instituição escolar ocupa um espaço que se torna, por isso, 

lugar. Um lugar específico, com características determinadas, aonde se vai, 

onde se permanecem uma certa hora de certos dias, e de onde se vem. Ao 
mesmo tempo, essa ocupação do espaço e sua conversão em lugar escolar 

levam consigo sua vivência como território por aqueles que com ele se 

relacionam. Desse modo é que surge, a partir de uma noção objetiva – a de 
espaço lugar -, uma noção subjetiva, uma vivência individual ou grupal, a de 

espaço-território. (VIÑAO FRAGO, 2005, p.17). 

 

 

Logo, os espaços escolares fazem parte da cultura de cada instituição, também pode 

ser pensado como um “lugar de memória” (NORA, 1993), pois ele é repleto de significados 

para aqueles que vivenciam suas instalações e para o próprio contexto no qual ele está 
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inserido. Ele faz parte da identidade da instituição, da sua memória e da sua história. Portanto, 

não se pode pensar que a transformação ou a constituição de um local determinado em um 

espaço escolar é neutra.  

As lembranças do cotidiano da escola ficaram marcadas nas memórias dos 

entrevistados, momentos estes que eram de interação e também de separação entre meninos e 

meninas, mas, algo que suas memórias revelaram com detalhes, pois eram as práticas 

utilizadas para a obediência aos adultos.   

Por isso, a escola é (ou deveria ser) um espaço institucional marcante na construção da 

subjetividade individual e social, razão pela qual se buscou, de certa forma, questionar a 

extensão de sua influência no desenvolvimento da personalidade dos sujeitos entrevistados, 

através da indicação de suas melhores e piores lembranças dos tempos escolares. 

Portanto, a partir dessas considerações, vislumbra-se para o “Jackson de Figueiredo”, 

um espaço que foi tomado pelos seus alunos e que através de sua história pode-se perceber a 

importância desse colégio para Aracaju. Espaço que foi remodelado através de suas 

instalações e de seu internato, que não foi neutro e que nos revelou seu itinerário,  mostrando  

suas instalações físicas, até seu ocaso como escola particular no ano 1980.   

 

3.1.1 Instalações Físicas do Colégio “Jackson de Figueiredo” 

  

 Nas décadas de 1920 e 1930 as escolas sofreram diversas alterações, dentre elas novas 

formas de organização pedagógica nos espaços escolares. Assim, passou-se a dar maior 

atenção à iluminação, ventilação, pátios, dentre outros. Nos anos 1930 e 1940 do século XX a 

tendência nas construções de alguns prédios escolares, principalmente nas grandes cidades e 

áreas urbanas centrais, era a monumentalidade dos traços arquitetônicos. Para Faria Filho 

(2000b), “o ambiente escolar, segundo as novas propostas da Escola Nova, seria educativo, ou 

seja, alegre, aprazível, pitoresco e com paisagens envolventes”.    

Então, como espaço educacional, instalou-se o ginásio “Jackson de Figueiredo”, em 

edifício próprio em um grande e antigo prédio situado em frente ao parque Teófilo Dantas, no 

Centro, de Aracaju-SE.  Colégio que tinha espaço amplo, com dois pavimentos, janelas 

amplas que favorecia a ventilação e a iluminação natural no interior das salas. O prédio  tinha 

uma arquitetura que se destacava no espaço urbano.  

De acordo com a planta baixa que existe no arquivo do colégio, o acesso ao interior do 

educandário se dava por um portão de ferro grande e alto, mais ou menos de uns dois metros 

de altura, todo trabalhado, em estilo “Rococó”. Após este portão havia um corredor com outra 
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porta que dava acesso a uma sala de aula, a secretaria, ao arquivo do colégio, depois há um 

corredor, e no final deste corredor havia outra sala de aula e a direção, na qual  eram tomadas 

as decisões da escola. Ao lado da diretoria havia uma sala para os professores. Além dessas 

dependências, encontravam-se outras, tais como: três salas que denominavam de rouparia, 

uma discoteca, seis áreas livres descobertas para acesso dos alunos e funcionários, um salão 

de jogos, uma cantina, um vestiário, uma barbearia, um salão amplo que era o setor de 

esporte, quatorze banheiros, oito salas de aula, seis depósitos, quatro escadas para o andar 

superior, um refeitório da diretória, dois lugares para banho, um laboratório de ciências 

naturais, um refeitório para os alunos, duas copas, uma cozinha, tudo isto no andar térreo. No 

andar superior, havia salas de aulas ao lado direito e esquerdo deste corredor, além do 

apartamento da diretora que ficava do lado esquerdo, dentro de uma sala de aula.  

Isto foi confirmado pela ex-aluna Edna Cristina: 

 

para ter acesso ao apartamento havia a necessidade de passar por dentro da 
classe que nós estudávamos. Tínhamos que ficar em silêncio nesta sala de 

aula, porque, após o almoço D. Judite sempre ia descansar, então nós 

teríamos que fazer um silêncio absoluto para não incomodá-la, se não 
seríamos castigados, esta era uma grande preocupação para os professores e 

os Bedéis. (ARAÚJO, 2011). 

 
 

A partir desta ligação tão íntima com a sala de aula, visualiza-se uma vigilância 

constante em relação aos alunos, professores e funcionários.  Outro aspecto que se observava, 

à época, era a residência dos diretores dentro do colégio, era comum os donos de escolas 

morarem nas dependências do colégio, cujo objetivo era não perder tempo com deslocamento 

ou para melhor administrar o seu estabelecimento de ensino, além de vigiar alunos e 

funcionários.  

Assim, a seguir, visualiza-se a planta baixa do colégio, com o intuito de mostrar suas 

dependências e como o colégio funcionava, porque, a partir da visão de seu espaço físico 

pode-se imaginar como era a estrutura do colégio.   
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Figura 5 - Planta Baixa do Colégio “Jackson de Figueiredo” 

            (Salas de aula, Rouparia, Banheiro, Depósito) 

 

 

 
 
Fonte: Arquivo do Colégio “Jackson de Figueiredo” 
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Figura: 6 – Planta Baixa do Colégio “Jackson de Figueiredo” (Setor de Esportes) 

  

Fonte: Arquivo do Colégio “Jackson de Figueiredo” 
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Figura: 7– Planta Baixa do Colégio “Jackson de Figueiredo”  

(Área descoberta, Salão de Jogos, Cantina, Vestiário, Barbearia) 

 
 
Fonte: Arquivo do Colégio “Jackson de Figueiredo” 
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Figura: 8 – Planta Baixa do Colégio “Jackson de Figueiredo” (Copa, Cozinha,   

Depósitos, Banho e Dependências) 

 
Fonte: Arquivo do Colégio “Jackson de Figueiredo” 
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            Figura: 9 – Planta Baixa do Colégio “Jackson de Figueiredo” (Rouparia, Área,  

Discoteca, Área Descoberta, Recreio Coberto, Sala de Aula, Refeitório da diretora,   

hall, Copa, Banho, Circulação)  

 
Fonte: Arquivo do Colégio “Jackson de Figueiredo” 
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            Figura: 10 – Planta Baixa do Colégio “Jackson de Figueiredo” (Sala de aula,  

Refeitório dos alunos, Copa, Depósito) 

 
Fonte: Arquivo do Colégio “Jackson de Figueiredo” 
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 Figura: 11 – Planta Baixa do Colégio “Jackson de Figueiredo” (Secretaria, Arquivo,  

 Rouparias, Varanda, Área descoberta, Circulação, Salas de aula, Diretoria, Sala dos   

 Professores) 

 
Fonte: Arquivo do Colégio “Jackson de Figueiredo”  

 

 

” 
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Figura: 12 – Planta Baixa do Colégio “Jackson de Figueiredo” (Salas de aula,  

Laboratório) 

 
Fonte: Arquivo do Colégio “Jackson de Figueiredo”  
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Portanto, a partir da visualização da planta baixa do Educandário “Jackson de 

Figueiredo”, percebe-se o tamanho do colégio, pois, suas dependências estavam condizentes 

com a moderna educação veiculada no Estado. O colégio mantinha toda essa área com o 

intuito de servir bem o aluno que ali transitava, além de abrigar com higiene e dedicação os 

internos que residiam no colégio. Observa-se também, que algumas dependências aparecem 

em grande quantidade, como os banheiros e o local de tomar banho, isto se dava por causa dos 

alunos internos que moravam na escola e precisavam utilizar esses espaços.  

Assim, as reformas do ensino então estabeleceram formas de refletir e significar o 

espaço  público numa clara intenção de se estabelecer a ruptura com o que consideravam ser 

os resquícios das velhas estruturas coloniais arraigadas a sociedade. Dessa maneira, a escola 

foi pensada como um ambiente de conforto, alegria e repouso próprios à conservação e ao 

desenvolvimento da saúde das crianças, onde:  

 

A primeira lição que o aluno recebe é uma lição de higiene, pelo ambiente 
amplo e arejado, resguardado da umidade dos interiores sombrios como da 

claridade excessiva de salas castigadas de sol e em que  tudo inspire e 

facilite a prática de hábitos higiênicos. (AZEVEDO, 1930).  

 

 

Essa realidade foi verificada principalmente no último quarto do século XIX e nas três 

primeiras décadas do século XX, o que se viu foi uma verdadeira cruzada higiênica que 

mobilizou médicos, educadores, engenheiros e todos aqueles ligados de alguma maneira à 

causa da instrução pública. O crescente movimento pela renovação pedagógica oferecia o 

esteio propício para que, pela via da biologia, da psicologia e da antropologia, a higiene 

ganhasse espaço no âmbito escolar. 

 A escola tornava-se naquele contexto um lugar de disseminação das pretensões quanto 

ao progresso da nação e a civilização da sociedade, visto que era na criança que se 

identificava o meio mais proveitoso de se inculcar novos hábitos e costumes. 

A instituição escolar foi um espaço privilegiado dessas prescrições, local onde a 

higiene formatou propostas de construção de modelos educacionais, organização de espaços e 

equipamentos, objetivando a formação de novos e higienizados cidadãos.  

O educandário, ao ser inaugurado, só funcionava com quatro salas de aulas, no qual 

atendia o ensino primário, além de dormitórios e sanitários. Em virtude da grande procura 

pela escola, houve a necessidade da compra do prédio vizinho. Lá havia mais quatro salas de 
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aula. O prédio anexo era chamado pelos alunos de “Coreia”66, porque lá os educandos eram 

castigados quando desobedeciam. Segundo a ex-aluna, Edna Cristina: 

   
havia um cuidado muito grande para não desobedecermos, pois os castigos 

eram vários, desde reguadas até suspensão, dependia do que fosse infringido. 

Quanto a suspensão, além do aluno ser chamado e advertido pela diretora, 
apanharia quando chegasse em casa, pois, fez os pais passarem vergonha. 

Muitos pais concordavam com essa pedagogia de ensinar, pois, este tipo de 

ensinamento era visto como uma maneira de educar, os meninos 

principalmente. (ARAÚJO, 2011). 
 

 

 Também, o ex-aluno Araújo Filho confirma a rigorosidade com a disciplina: “A 

disciplina era rigorosa, não se admitia uniforme incompleto ou rasgado; o uso do casquete67 

era obrigatório na formação da entrada; a higiene pessoal era exigida (unhas, dentes, orelhas, 

cabelos, limpos)”. (ARAÚJO FILHO, 2013). 

 Essa pedagogia de educar pautava-se em um sistema de vigilância e controle exercido 

pelos professores, bedéis, diretores e pais, sobre os alunos, neste período, pois a disciplina era 

um fator importante para a ocorrência da aprendizagem. 

Reich (1989, p. 150) coloca que “a família é o primeiro e mais importante foco de 

reprodução da ordem social”. Através da influência familiar e, depois da escola, a sociedade 

dita, conforme seus interesses econômicos e sociais, as primeiras limitações dos instintos das 

pessoas o qual determinarão a estrutura do caráter. Assim, o indivíduo com medo de sofrer 

repreensão dos pais e dos professores, acaba obedecendo às normas e regras impostas, sem 

apresentar comportamentos de resistência, isto vai contribuir para a inibição dos seus 

instintos, a modelagem de formas de agir e adoção de uma atitude de submissão, tudo isso era 

o que acontecia no ambiente escolar.                                                                                                                                                                                        

No entanto, Foucault afirma que:  

 

a vigilância é uma maneira de se observar o indivíduo, se ele está realmente 

cumprindo com todos seus deveres – é um poder que atinge os corpos dos 
indivíduos, seus gestos, seus discursos, suas atividades, sua aprendizagem, 

sua vida cotidiana. (1987, p.123).   

 

 

A vigilância tem como função evitar que algo contrário ao poder aconteça e busca 

regulamentar a vida das pessoas para que estas exerçam suas atividades. Assim, a severidade 

do castigo é a forma de se exercer a devida punição àqueles que infringem a lei.        

                                                
66 Termo utilizado pelos alunos deste colégio para indicar o lugar dos castigos. Afirmações feitas pela ex-aluna 

Edna Cristina Cândia Araújo. 
67 Pequeno boné com  pala. (ROCHA, 1996). 
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 Apesar de toda essa vigilância, a escola oferecia conforto e acomodações higiênicas, 

imprescindíveis em todos os educandários modernos da época, no qual, vinha satisfazendo 

aos interesses dos pais sergipanos68. 

Com esta visão, o Colégio “Jackson de Figueiredo” investia no oferecimento de 

condições materiais que permitissem aos alunos uma vida voltada para os estudos. Assim, a 

diversidade dos espaços apontava para os vários usos que o ensino baseado na experiência, na 

vivência dos estudantes, demonstrava-se na qualidade da educação deste educandário.           

Observava-se que nesta escola, os espaços destinados à direção e secretaria se 

posicionavam na entrada principal da instituição. Percebe-se, desta forma, a importância 

hierárquica concedida aos cargos que estes espaços representavam, pois eles se localizavam, 

dentro do ambiente escolar, de forma privilegiada.  

Em alguns grupos escolares construídos neste período, as plantas eram mais 

elaboradas apresentando sala do diretor, secretaria, biblioteca e sala dos professores, edificado 

num prédio mais rico e detalhado. Era o que se percebia também neste educandário, pois o 

prédio mantinha uma arquitetura arrojada, com todas essas dependências apresentadas em sua 

planta baixa, no entanto, havia diferença em relação à estrutura pomposa do Atheneu 

Sergipense, por exemplo, que se localizava, nesta época, à Rua da Aurora.    

Não podemos, pois, negligenciar a dimensão "espacial" da nova forma escolar que se 

impunha, pois, conforme Viñao Frago nos alerta:       

 

O espaço escolar não é, pois, um "cenário", mas sim "uma espécie de 

discurso que institui em sua materialidade um sistema de valores, [...], uns 

marcos para o aprendizado sensorial e motor e toda uma semântica que 
cobre diferentes símbolos estáticos, culturais e, ainda, ideológicos". É , em 

suma, como a cultura escolar, da qual forma parte, de "uma forma silenciosa 

de ensino". Qualquer mudança em sua disposição, como lugar ou território, 
modifica sua natureza cultural e educativa. (VIÑAO FRAGO, 1995, p.69). 

 

Assim, ao longo do tempo, tais relações com os espaços vão sendo reinventadas não 

apenas no plano da transgressão individual ou de grupo, mas pela própria instituição, pelos 

novos projetos institucionais em decorrência das novas exigências de espaços e de 

reorganização administrativa.  

 

 

 

                                                
68 In: Revista em Comemoração aos 25 anos de Missão Educativa. Aracaju: Livraria Regina, 1964. 
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3.1.2 O Internato do Colégio “Jackson de Figueiredo” 

 

O internato é entendido como um modelo escolar, com práticas educativas próprias, 

caracterizado pelo isolamento do mundo (controle das saídas, do tempo de férias, entrada de 

jornais, correspondência, controle de livros e revistas e da intervenção de pessoas estranhas), 

pela formação integral através da utilização de uma determinada organização e controle do 

tempo e do espaço. O seu estudo desafia um olhar para o detalhe a fim de produzir 

interpretações sobre padrões e significados simbólicos desse fenômeno histórico-cultural, 

podendo revelar “de que modo o sistema social se ajusta e como os seus participantes 

percebem a si próprios e ao mundo exterior”. (DESAN, 1995, p. 70).  

No entanto, a construção das experiências com internatos, na rede de instituições 

educativas, assumiu modelos e formas diferenciadas, de acordo com as finalidades do ensino 

e com o público para o qual se destinava, não tendo sido um processo uniforme, homogêneo 

ou contínuo no território nacional. Além das escolas elementares, secundárias e superiores, 

outras instituições educativas se destacaram como instrumentos modelares para a promoção 

dos ideais de civilização, então almejados por parcelas das classes políticas e intelectuais que 

disputaram projetos distintos de construção da nação e de formação do povo.  

No caso do colégio pesquisado, o internato só funcionava para o sexo masculino, 

posteriormente passou a funcionar com semi-internato, externato misto, além de pensionistas, 

do Atheneu Sergipense, e da Escola de Comércio “Conselheiro Orlando69”.   

Para esses semi-internos e pensionistas, observava-se que havia, por parte dos 

diretores, uma fiscalização e responsabilização pelo aproveitamento dos mesmos em seus 

estudos, auxiliados pelo corpo docente, uma das marcas de qualidade deste educandário, pois, 

as preocupações não se pautavam somente aos seus alunos internos, mas, também, aos alunos 

do externato ou semi-internato. Eles tinham de cumprir as determinações do regimento 

interno, esta era uma exigência de seus diretores.   

Devido à disciplina e orientação educacional deste colégio, os estudantes ali internos, 

desempenhavam galhardamente suas tarefas, levando para seus lares a alegria e o conforto de 

uma boa classificação nos exames a que se submetiam. O que era enfatizado no Jornal do 

“Jackson de Figueiredo”, o “Correio do Colegial”, que relata: “o menino estando interno neste 

colégio não deixará de ter ótimo proveito no fim do ano, tanto nos estudos como na educação 

moral e cristã”. (CORREIO DO COLEGIAL, 1939, p. 4).  A religião e a moral aparecem 

                                                
69 A Escola do Comércio “Conselheiro Orlando” era uma escola pública que concedia diploma de Perito em 

Comércio e Contabilidade. (NUNES, 1984, p. 250). 
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como elementos essenciais à boa educação, pois será através delas que os indivíduos serão 

moldados para serem bons cidadãos. 

Assim, Cunha (2000) vê o internato escolar como uma estratégia de educação, 

consubstanciada em uma pedagogia cultural de internar, visando adequar o jovem a 

determinadas condutas a seguir (normas físicas, morais e intelectuais) e para isso coibindo, 

controlando, fiscalizando gestos e condutas, e, separando meninos e meninas, tentando evitar 

manifestações consideradas inadequadas.  

Já Conceição (2004, p. 1) coloca que, “os internatos escolares ainda são um modelo 

escolar que sobrevive, mas pouco estudado pelos pesquisadores da História da Educação 

brasileira, e, em Sergipe não é diferente”. 

Com isto, ao se historiar o internato, realiza-se uma operação de natureza etnográfica, 

visando o “mundo do internato”, descrevendo e interpretando o espaço, as práticas sociais, as 

relações de grupo, formas de controle e de hierarquia, atividades coletivas impositivas, entre 

outras. (CONCEIÇÃO, 2004, p 1). 

Controle de hierarquias que também a literatura aborda na questão do internato. Nas 

páginas do Ateneu, Raul Pompéia70 descreve a vida dos internos dirigida pela mão de ferro de 

Aristarco Argolo. Ficção, no entanto, ele retrata as lembranças do colégio no qual ele foi 

interno, o Colégio Abílio. Um renomado estabelecimento de ensino de Abílio César Borges, o 

Barão de Macaúbas. Era uma das melhores escolas da Corte. Para ele, afluíam alunos de todos 

os pontos do país, que se instruíam de acordo com os princípios ortodoxos da elite. Ali 

começou verdadeiramente a vida de Raul Pompéia, em cujos elementos ele se inspirou para 

escrever o Ateneu. Obra em que Raul Pompéia “ressaltou com excesso o avesso, o mau dos 

homens e das instituições. Tática, talvez, para mostrar, com ênfase calculadamente maldosa, o 

avesso, que tem, contudo, seu reverso, sem ser nem uma nem outra coisa: Opostos, mas 

justapostos”. (REIS, 1991, p. 7).  

                                                
70 Raul Pompéia (Raul de Ávila Pompéia), jornalista, contista, cronista, novelista e romancista. Era um escritor 

singular, pois quando acreditava em uma ideia, dava tudo por ela. Era caloroso, ágil, participante e polêmico. Em 

tudo quanto escrevia, colocava sempre uma ideia pessoal num estilo originalíssimo. Aos dezoito anos publicou 

seu primeiro livro com o título “Uma Tragédia no Amazonas” (1880). Participou de vários eventos no Brasil, 
principalmente da campanha Abolicionista e depois Republicana, no entanto, destacou-se como romancista em 

seu livro mais importante, “O Ateneu”. Este livro é um misto de ficção e de memória, na qual Raul Pompéia 

demonstra suas mais íntimas e dolorosas impressões do colégio interno. Seu livro foi escrito a poder de muito 

sofrimento e angústia, visto que Raul colocava nas páginas escritas todas as mazelas da sociedade. Pois, essa 

trama o fazia lembrar seu tempo de interno no Colégio Abílio. Suas páginas dão a mais dolorosa impressão de 

ressentimento e revolta, conforme se pode perceber  no seguinte trecho “Lembramo-nos, entretanto, com 

saudade hipócrita dos felizes tempos; como se a mesma incerteza de hoje, sob outro aspecto, não nos houvesse 

perseguido outrora, e não viesse de longe a enfiada das decepções que nos ultrajam”. Um romance considerado 

uma crônica de saudades. (TEIXEIRA, 1998).   
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Os personagens e tramas da história que estamos procurando contar aparecem no 

romance e na narrativa de Raul Pompéia, este romance vai oferecendo maior nitidez ao jogo 

de luzes e sombras que o passado nos impõe. Tomamos como referência, Lopes e Galvão 

(2001) quando advertem para o fato de que “as fronteiras entre ficção e verdade são cada vez 

mais tênues no âmbito das ciências humanas [...] a fração do real que revela é resultado de 

uma reinterpretação e de uma reelaboração”. (LOPES e GALVÃO, 2001, p. 85). 

Elementos do romance o Ateneu são perceptíveis, também, no colégio “Jackson de 

Figueiredo”, pois, a disciplina nesse colégio era muito rígida, principalmente para os internos: 

“havia hora para tudo, como deitar, como dormir, como ir para a igreja, como sentar à mesa, 

como fazer as refeições, como estudar”71. O regime do internato era muito rígido, as infrações 

terminavam em punições. A realidade fazendo-se presentes na ficção através do romance o 

Ateneu. Assim, no internato, o bedel de cada turma deveria definir os lugares fixos de cada 

aluno na sala de aula, no refeitório, no dormitório.   

Ao mostrar a realidade do internato do Colégio “Jackson de Figueiredo”, verifica-se 

que o aluno que lá estava como interno, tinha de levantar entre cinco e cinco e meia para fazer 

sua higiene pessoal e, logo após, às seis horas ir para a banca. A banca funcionava com o 

objetivo de adiantar os estudos para as aulas que se iniciavam às oito horas72. Estes alunos, 

assim, fixariam o assunto dado no dia anterior. Do mesmo modo era aplicado este esquema à 

tarde. 

Às dezoito horas, os alunos deveriam estar “impreterivelmente” no refeitório para 

tomar o café. Cada mesa era composta por 14 alunos, cada turma era acompanhada por um 

inspetor que tinha a função de zelar pela disciplina, orientando-os como se portar à mesa e 

dentro do ambiente escolar.  

O Jornal “Correio do Colegial” mais uma vez abordou a importância da ordem 

constituída:  “Não pode haver vida mais tranquila do que a do aluno interno neste colégio, 

onde recebe todas as instruções necessárias para a vida futura. Há disciplina no refeitório, no 

dormitório nas aulas e finalmente em todas as partes”. (CORREIO DO COLEGIAL, 1939, p. 

4). Com essas afirmações, observavam-se que o colégio incutia nos alunos toda uma diretriz 

moral e educacional, pontos essenciais para manutenção da ordem e da disciplina dentro do 

colégio, além de tentar inculcar a ideologia de seus diretores.    

                                                
71 Entrevista concedida pelo inspetor de alunos Ben- Hur em 20 de julho de 2009, ao Prof. Dr. Miguel André 

Berger. Arquivo pessoal do professor. 
72 Este horário funcionou quando o colégio iniciou às suas atividades em 1938, no entanto, em 1950 passou a 

funcionar a partir das sete horas. 
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As atividades didáticas iniciavam às oito horas, porém, quinze minutos antes, um 

corneteiro alertava aos alunos para se reunirem no pátio, organizados em fila. Isto funcionava 

para os alunos internos, bem como para os externos e semi-internos. Este esquema existia 

desde o primeiro dia de aula. Este modelo era idêntico ao do Colégio “Tobias Barreto”, que 

seguia um regime militar. Este regime foi implantado, porque o diretor Benedito de Oliveira, 

já havia sido vice-diretor daquela escola, então seguia as mesmas normas que eram impostas 

aos alunos daquele estabelecimento de ensino. (ROCHA, 2012)73.   

O período matutino terminava às onze horas e trinta minutos quando era servido o 

almoço74 para os internos. Após o período vespertino, às dezoito horas era servido o café, 

seguido de um período de descanso. Às dezenove horas os alunos internos deveriam recolher-

se para seus aposentos e manter o mais absoluto silêncio. Cada turma era acompanhada pelo 

inspetor, com o intuito de manter a disciplina no dormitório e atender prontamente algum 

aluno que por ventura precisasse, durante à noite. 

 

No colégio “Jackson” não existia bagunça, isso não combinava com o 
sistema do colégio. Cada dormitório tinha uma porta com chave para 

ninguém sair depois do horário de recolhimento. Apagavam-se as luzes e 

todos tinham que dormir para acordar cedo no dia seguinte. (ROCHA, 

2009)
75

.  
 

 

O controle do tempo era outra peça necessária e importante para o funcionamento da 

máquina disciplinar. Segundo a tradição, no ginásio “Jackson de Figueiredo” o tempo era 

minuciosamente medido por meio da determinação do calendário e do horário escolar, que 

previa a realização regular das atividades. O ano escolar era denso e contínuo, sendo coberto 

por aulas e tarefas diárias entre os meses de março e novembro, que eram ministradas de 

segunda a sexta-feira, excetuando os sábados, feriados, dias santos católicos ou alguma 

comemoração que porventura surgisse. 

 O regime disciplinar deste colégio procurava transformar o conjunto de alunos num 

corpo discente que tivesse suas multiplicidades devidamente organizadas, formando – no 

dizer de Foucault (1987) – um “quadro vivo”. Assim, no interior do colégio os alunos eram 

emoldurados num quadro em perspectiva, em que o espaço era milimetrado, hierarquizado e 

utilizado de forma “total”, particularmente no internato.  Por isso, “havia um sistema de 

                                                
73 Entrevista concedida pelo inspetor de alunos Ben- Hur em 20 de julho de 2009, ao Prof. Dr. Miguel André 

Berger. Arquivo pessoal do professor. 
74 O cardápio das refeições feitas pelos internos não foi encontrado.  
75 Entrevista concedida pelo inspetor de alunos Ben- Hur em 20 de julho de 2009. In: BERGER, 2008a, p. 115.  
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controle para vigiar os comportamentos e atitudes das pessoas nos diferentes espaços 

(dormitórios, refeitórios, sala de aula,...) e momentos do dia a dia”. (FOUCAULT, 1987, p. 

119).   

Para que houvesse todo esse controle sobre os alunos, o colégio tinha que manter 

funcionários que exerciam o cargo de inspetor escolar ou bedel, os quais eram subordinados e 

coordenados pela direção. Pois, entende-se que a escola é o lugar onde se buscam os 

resultados da melhoria na educação. Por isso, o diretor - é o responsável pela ação dos 

inspetores, enquanto estes, responsabilizavam-se pelo progresso do processo ensino-

aprendizagem, na medida em que norteavam a prática pedagógica. E, para que isto 

acontecesse seria necessário manter o controle sobre os alunos para que a disciplina e o 

aspecto educacional fossem valorizados.    

Além de controlar a disciplina, os diretores também se colocavam à disposição dos 

alunos internos, caso adoecesse, prestavam-lhes atendimento. “Chamavam um carro da praça 

(não existia táxi à época), o diretor usava “o praça 31”76 (que era da praça do palácio) para 

levar o aluno a um médico ou hospital”77.    

Assim, os diretores da escola “Jackson de Figueiredo”, durante décadas, tiveram em 

suas mãos a responsabilidade de educar os jovens de Aracaju e Região. Por suas salas 

passaram inúmeras gerações que trilharam caminhos e conquistaram espaços, que seja no 

campo profissional ou familiar. O colégio se preocupou com a formação de seus educandos, 

elementos que se constituíram em “bases sólidas”, numa educação que valorizava o respeito 

ao ser humano, sendo os seus princípios norteadores: respeito ao próximo, educação e 

solidariedade, ao qual faziam parte: o “Instruir” e “Educar”78  

A opção por determinadas instituições e o investimento das famílias no envio e na 

manutenção de seus filhos e filhas em colégios com prestígio, “não era aleatória, mas 

resultado da posição79 que ocupavam na sociedade e nas expectativas que depositavam nas 

futuras gerações”. (FREITAS, 2003b, p. 52).   

  Mediante essas observações, percebe-se que o colégio primou por uma boa qualidade 

em seu ensino, exemplos disto se vê na preocupação que os responsáveis pela direção deste 

colégio tinham em manter uma educação que fizesse jus a seus ideais, pois, dispunha de um 

                                                
76 “O praça 31” era um termo usado naquela época para designar os carros de praça que eram  chamados  para  

levarem as pessoas a algum lugar, pois não existiam táxis. 31 era o nº da praça em que estava localizado o carro. 
77 In: BERGER, 2008a, p. 132. Entrevista concedida pelo inspetor de alunos Ben-Hur em 20 de julho de 2009.   
78 In: Revista em Comemoração aos 25 anos de Missão Educativa. Aracaju: Livraria Regina, 1964. 
79 Para Bourdieu, “a posição ocupada no espaço social, isto é, na estrutura de distribuição de diferentes tipos de 

capital, que também são armas, comanda as representações desse espaço e das tomadas de posição nas lutas para 

conservá-lo ou transformá-lo”. (1996, p. 27). 
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material moderno, à época, capaz de satisfazer a exigências fundamentais da Legislação 

Educacional, além de tentar formar cidadãos capazes de se destacar como pessoas importantes 

para a sociedade aracajuana.  

Com essa perspectiva, um grande número de escolas anunciavam, claramente, que se 

interessavam não apenas pela formação escolar e intelectual do aluno, mas em levar em 

consideração sua personalidade. Toda a lógica do ensino estava centrada no controle total da 

Instituição sobre a utilização do tempo pelo aluno, vigilância possibilitada entre outras razões 

pela estrutura de internato. Finalmente, o dia acabava sendo para o aluno uma sucessão de 

atividades escolares, culturais ou esportivas que iria reduzir sua existência a tal sucessão de 

atividades, rigorosamente orquestradas tanto em seus diferentes momentos, quanto em seus 

ritmos.  

Vê-se, pois, que construir um discurso que traduza com aproximação toda essa 

complexidade exige, sem dúvida nenhuma, uma via metodológica problemática relacional,  

que busca redimensionar o espaço e o tempo, onde a análise historiográfica possa dar 

identidade e razão de ser a instituição educativa.  

 

3.2 O CURRÍCULO E O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM      

   

 A sala de aula é o local onde o currículo formal ou aquilo que está prescrito - as 

normatizações, as circulares, os textos oficiais, os programas de ensino e os conteúdos ali 

propostos - realmente tomam existência. 

A construção do currículo no cotidiano das instituições educacionais tem sido objeto 

de estudo de teóricos que, no decorrer das últimas décadas, demonstraram uma considerável 

atenção para as relações estabelecidas entre conhecimento, cultura e educação, sobretudo por 

enfatizarem o papel do currículo e da educação na sociedade contemporânea. (APPLE, 2001; 

SACRISTÁN, 2000). 

 O termo currículo, na tradição pedagógica, originalmente está associado a “programa” 

ou “plano de estudos”, mas expressa atualmente ampla diversidade semântica e multiplicidade 

de usos. (FORQUIN, 1993).  

No que se refere, particularmente, às relações entre currículo e cultura, não podemos 

deixar de falar das contribuições do trabalho de Jean-Claude Forquin. Esse autor estuda os 

conteúdos do currículo escolar e sua relação com a cultura, distinguindo o conhecimento 

escolar do conhecimento elaborado pela instituição científica.  



97 
 

Assim, ao falar do conjunto de características do cotidiano escolar que Forquin 

denomina de “Cultura da Escola”, ele afirma que “cultura é descrita enquanto um mundo 

humanamente construído, mundo das instituições e dos signos no qual, desde a origem, se 

banha o indivíduo humano, tão somente por ser humano, e que constitui como que sua 

segunda matriz”. (FORQUIN, 1993, p.168). 

 Seriam esses elementos estruturais determinantes nos processos pedagógicos, 

organizativos, de gestão e de tomada de decisões no interior da escola, responsáveis pela 

instituição daquilo que Forquin (1993) chama de “mundo social” da escola, ou seja, o 

conjunto de “características de vida própria, seus ritmos e ritos, sua linguagem, seu 

imaginário, seus modos próprios de regulação e de transgressão, seu regime próprio de 

produção e de gestão de símbolos”. (FORQUIN, 1993, p. 167). 

Por sua vez, segundo Faria Filho (2000), foi, sobretudo, a partir da década de 1870 que 

a discussão sobre método de ensino passou a girar em torno da relação  ensino-aprendizagem. 

Até então, a teoria da aprendizagem não estava relacionada com o que se entendia por método 

de ensino, e o pressuposto básico era de que o professor ensinava (o que significava 

principalmente passar e corrigir exercícios) e o aluno aprendia por repetição, recaindo a 

preocupação, em termos de método, na organização das classes, na disposição dos alunos e no 

aproveitamento adequado e racional do tempo, do espaço e das tarefas escolares.   

A relação direta entre método de ensino e teoria da aprendizagem aparece com o 

método intuitivo, que começou a ser discutido no Brasil a partir da década de 1870, ganhando 

importância a partir das propostas reformistas republicanas. 

O método intuitivo era a forma de ensinar e de se relacionar com o conhecimento, que 

se contrapunha ao chamado ensino tradicional, baseado na abstração, na memorização e na 

repetição. Considerado por alguns autores como base da escola moderna, nele mais do que 

decorar e repetir o que o professor ensinava, o aluno deveria ser agente ativo na construção do 

conhecimento, o que seria possível desde que se privilegiasse os sentidos da criança, 

principalmente o olhar. (VALDEMARIN, 1998).  

Por conseguinte, aprender, em nossa prática cotidiana, muitas vezes se restringe ao 

processo ensino-aprendizagem. Porém, sabemos que a aprendizagem é um processo em que 

não existe uma só relação, onde o “Mestre” ensina e o “Aluno” aprende, os processos 

acontecem de forma simultânea: educador ensina e aprende ao mesmo tempo e vice-versa.  

 A partir dessas considerações, para que o colégio “Jackson de Figueiredo” pudesse 

realizar suas atividades pedagógicas, o processo ensino-aprendizagem e a utilização do 

currículo, fazia-se necessário cumprir com todas as exigências que as novas leis educacionais 
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rezavam, desde a educação elementar até o curso secundário. Como a escola já dispunha de 

uma estrutura física de excelência se comparada com as demais instituições de ensino, bastava 

adaptar-se, principalmente no que diz respeito às normas burocráticas, para que pudessem 

desenvolver seus trabalhos sem maiores dificuldades. E, de acordo com a legislação, o ensino 

no “Jackson de Figueiredo”, seguia as normas estabelecidas pelas Leis Federais e adaptadas 

pelo Estado.  

Em vista disso, a organização da educação sergipana, desde o início do século XX, já 

havia consonância com os novos ideais da Pedagogia Moderna, e cujas discussões em torno 

de tal renovação tinham como perspectiva pedagógica a Escola Nova.  

Assim sendo, o colégio “Jackson de Figueiredo” mantinha o currículo educacional 

condizente com a Escola Nova e com as diretrizes determinadas pelo governo Getúlio Vargas, 

pois, além das matérias de Português, Matemática, Geografia, História, Ciências, Francês, 

Inglês, Desenho, Latim, ensinava-se também Escrituração Mercantil, Canto Orfeônico, 

Educação Moral e Cívica, Educação Física, Ensino Religioso, Datilografia, Música e 

Trabalhos Manuais. Essas disciplinas faziam parte do currículo elaborado pela escola que 

seguiam as determinações legais. 

Elementos que foram comprovados pelo ex-aluno José Araújo (2013), ao afirmar que 

“as disciplinas ensinadas no primário ano eram: Português, Aritmética, História do Brasil, 

Geografia do Brasil, Ciências Naturais, Religião, Composição (hoje, Redação), que eram 

feitas semanalmente”.  

Deste modo, esta instituição de ensino divulgava na imprensa que o método 

educacional adotado seguia os mais modernos preceitos educacionais da época. Contudo, uma 

análise baseada nos documentos da escola percebe-se que o educandário mesclava tendências 

da pedagogia tradicional, com forte tendência religiosa, e princípios ativos presentes naquele 

momento.     

 Outro componente curricular importante utilizado nas escolas era o Canto Orfeônico, 

pois durante o início do século XX, os discursos em prol do ensino de Música na escola 

ganhavam projeção, ressaltando principalmente o caráter social ao qual este ensino poderia 

estar vinculado. A disciplina “Música (canto orfeônico)” era obrigatória nas três primeiras 

séries do curso fundamental. (BRASIL, 2008, p. 2). Nas décadas de 1930 e 1940, muitos 

desses discursos se tornaram realidade. Os objetivos cívicos, por exemplo, sempre estiveram 

presentes ao ensino do Canto Orfeônico, já que uma das funções primordiais do professor 

desta disciplina era ensinar a correta interpretação dos hinos oficiais da nação, assim como 

canções de elevação do espírito nacionalista e de amor à Pátria. Era o que ocorria no colégio 
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“Jackson de Figueiredo”, pois o Canto Orfeônico era ministrado com o intuito de ensinar aos 

alunos as músicas da Pátria, porque este era um pressuposto do governo Getulista, elevar o 

espírito dos alunos ao patriotismo, bem como levar os alunos a cantarem em solenidades que 

por ventura fosse exigido o Canto Orfeônico.  

Além disso, constatamos também, que na mesma instituição era oferecido o Curso 

Primário Complementar, com duração de um ano e mantinha articulação com o curso  

ginasial.  Aliás, alguns pais matriculavam seus filhos nesse curso para prepará-los melhor para 

o exame de admissão. Segundo alguns entrevistados, havia exame de admissão nesta escola e 

que eles participavam.  

O exame de admissão ao ginásio, instituído em 1931 perdurou até o ano de 1971, era o 

“fio da navalha” para os alunos que terminavam o curso primário, que tinha a duração de 

cinco anos. “Este era elaborado para o ingresso de alunos do curso primário ao ginásio, objeto 

de desejo da classe média em ascensão”. (SPOSITO, 1993; PESSANHA, 1994). Até a entrada 

em vigor da Lei de Diretrizes de Bases, de 1961, eles eram muito rigorosos, tendo os 

candidatos de se submeter a exames orais e escritos de Português, Matemática, História e 

Geografia.  

Terminado o curso primário, fazia-se a prova de admissão, para ter acesso ao curso 

ginasial. Assim, como não havia vagas para todos que concluíam o "Grupo Escolar", era 

preciso se submeter e passar no "Exame de Admissão" para garantir um lugar no Ginásio. 

Para que houvesse aprovação de seus filhos, os pais matriculava-os em escolas que 

promovessem os preparatórios, essa era uma garantia de aprovação. Era o que fazia a escola 

“Jackson de Figueiredo”, mantinha um curso preparatório ao ginásio para quem o quisesse.  

Todavia, ao se analisar o currículo que existia na escola, observa-se que havia uma 

pequena diferença entre as disciplinas escolares para os meninos e para as meninas. Isto 

refere-se ao currículo do curso ginasial, que ia da 1ª a 4ª série. Essa diferença seria nas 

disciplinas: Música e Trabalhos Manuais para as meninas e Desenho para os meninos. Numa 

clara demonstração que as meninas deveriam aprender as disciplinas próprias para seu sexo, 

ou seja, mulher era considerada mais delicada, deveria aprender música e também trabalhos 

manuais, para fazê-los quando fosse casar, porém, os meninos deveriam aprender desenho 

geométrico, pois os rapazes estariam aptos ao raciocínio e ao cálculo.  

Em termos práticos, essa concepção de educação se traduzia num currículo escolar 

diferenciado conforme os sexos, o que produzia /reproduzia uma distinção social de gênero80.  

                                                
80 Sobre a questão de gênero ver cf.: Louro (2001); Scott (1995). 
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 Além disso, a distribuição das matérias no horário escolar reiterava a hierarquia, 

presentes nas prescrições do que deveria ser ou não ser ensinado às meninas, mostrando maior 

ênfase no ensino de algumas habilidades em detrimento de outras. É o que se percebe ao 

analisar o currículo deste colégio. Segundo seu Regimento Interno de 1964, este educandário 

seguia a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB -  Lei 4024/61.  

Portanto, nas escolas particulares percebia-se essa distinção. Em geral, essas escolas 

de meninas, além das matérias consideradas básicas – leitura, escrita, cálculo elementar e 

doutrina religiosa -, ensinava-se também caligrafia, línguas estrangeiras (ou pelo menos o 

francês), noções de Geografia e de História, Desenho, Dança, Trabalhos de Agulha e Música 

Instrumental e/ou Vocal. (CHAMON, 2008, p. 85). 

Ensinar essas disciplinas era apostar não só na diferença da capacidade intelectual de 

homens e mulheres, como apostar também na inserção feminina para além do espaço 

doméstico. Se algumas escolas não negavam essa inserção, uma vez que também ensinavam 

às suas alunas os trabalhos manuais típicos do “belo sexo”, “elas colaboravam para a 

construção de outros caminhos, em termos de escolarização feminina, os quais não dizem 

respeito apenas ao futuro dessa sociedade, mas que falam do presente como possibilidade do 

futuro”. (CHAMON, 2008, p. 91).  

Além disso, para ensinar cada matéria, neste colégio, recorria-se ao uso de objetos 

escolares (quadro de giz, mapas, globo terrestre, além do livro didático), que além da função 

utilitária serviam para melhor entender e praticar o ensino. Com essa visão, a direção da 

escola se empenhava na aquisição desses objetos para favorecer o trabalho dos professores na 

transmissão da cultura escolar e na aprendizagem dos alunos81.  

 Na disciplina de Geografia, havia vários materiais que eram utilizados pelo professor 

como: barômetro, termômetro, globo terrestre, bússola, mapas do Estado de Sergipe, dois 

Atlas Geográficos, seis mapas do Brasil, oito mapas dos continentes, um planisfério e um 

mostruário com produtos agrícolas, minerais e florestais82. 

Materiais que favoreciam a aprendizagem, ao mesmo tempo que, ajudavam aos alunos 

a compreender, de maneira prática, tudo que estava relacionado a Geografia do Brasil e do 

Mundo. 

 Ademais, o ensino era dividido em séries sucessivas e progressivas, em que cada uma 

tinha conteúdos programáticos específicos, subdivididos em unidades detalhadas, formando o 

programa. Cada série era marcada por provas semestrais, que tinham a função de aferir, o 

                                                
81 In: Revista em comemoração aos 25 anos de Missão Educativa. Aracaju: Livraria Regina, 1964.  
82Lista de materiais adquiridos pelo colégio “Jackson de Figueiredo”, encontrados no Arquivo deste educandário.   
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nível de conhecimento de cada aluno, além de assegurar se ocorreu a aprendizagem e registrar 

a diferença de desempenho entre os discentes.   

Assim, o curso secundário era dividido em séries anuais, que eram definidos pelos 

exames de promoção, realizado no final de cada ano letivo, e pelo exame de admissão para os 

ingressos no primeiro ano ginasial. Cada série anual era dividida em quatro bimestres, 

precedidos por provas e batizados por premiações. Essas divisões do curso secundário eram 

observadas rigorosamente pelo corpo dirigente e docente do colégio, procurando delimitar, 

transmitir e avaliar recortes de saber específicos nas diversas séries. “Havia premiação para os 

melhores alunos do colégio”. (JORNAL “CORREIO DO COLEGIAL”, 1939, p. 7). 

Todo fim de ano : 

 

[...] a época era após o 15 de novembro – havia uma solenidade de 

premiação dos melhores alunos na média e no comportamento. Acontecia no 
auditório do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. Então eram 

entregues os boletins, no final do ano. Os prêmios consistiam geralmente em 

livros. Lembro-me de um que me marcou muito “Os nossos amiguinhos de 

outras terras”, que me abriu os olhos para o mundo e para o respeito às 
diferenças. Eu estava no 3º ano primário em 1952. Também eram 

declamados poemas, cantava-se e executava-se música. (ARAÚJO FILHO, 

2013). 
   

 

Essas premiações eram veiculadas no Jornal “Correio do Colegial”83, que em sua 

página 7, em agosto de 1939, apresentava uma lista com os alunos que se destacavam, tanto 

em comportamentos como em aplicação. Eles eram apresentados num quadro de honra. 

Percebe-se nesse quadro que a maioria das notas eram 10,0, em raros casos apareciam um 9,0 

ou 8,0. Estes eram os alunos do colégio considerados excelentes.  

Pergunta-se, como ficava a maioria dos alunos que não eram considerados excelentes? 

Esta era uma estratégia de educação que se utilizava nesta escola, no entanto, de acordo com 

os entrevistados observei que havia alguma mágoa em relação “à proteção desses estudantes”, 

porque nem sempre o melhor aluno era o que obtinha melhores notas ou era o que melhor se 

comportava.  

Em suma, na escola “Jackson de Figueiredo”, o curso primário e ginasial preparava os 

jovens sergipanos a ingressarem nos cursos secundários, normal ou comercial. O ensino 

religioso era ministrado aos alunos que o quisessem. Esses cursos eram entregues a um 

quadro de professores selecionados. Os preceitos educacionais se configuravam visando à 

cuidadosa formação de seus alunos, de acordo com as exigências da nova pedagogia da época.    

                                                
83 Jornal do Colégio “Jackson de Figueiredo”. “Correio do Colegial”, ano 2, nº 12, agosto de 1939, p. 7.  
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Portanto, o objetivo do Educandário “Jackson de Figueiredo” era contribuir de 

maneira eficiente para a formação cultural e educacional dos sergipanos, pois, o preparo 

desses alunos seria a primeira condição de êxito educacional, no qual seria  estabelecido os 

programas de ensino que os educandos deveriam seguir.  Seguia uma pedagogia e 

metodologia moderna, na qual, transmitia aos discentes todos os ensinamentos exigidos no 

programa educacional, de maneira prática, utilizando tanto quanto possível, os aparelhos, 

mapas, jornais e demais objetos que se faziam necessários a esse serviço. Enfim, todos esses 

materiais faziam parte da cultura material escolar e tinha o jornal como elemento 

preponderante na formação de seus alunos, cuja relevância será mostrada no item posterior.  

 

3.3 O JORNAL “CORREIO DO COLEGIAL” 

   
Uma das formas de constituição e de expressão da cultura escolar, forjada pelos 

professores e alunos dentro dos estabelecimentos escolares, são os jornais estudantis. 

Publicações periódicas que refletiam em seu conteúdo os acontecimentos e as vivências 

escolares. 

O Jornal “Correio do Colegial” foi um tipo de impresso produzido pela Escola  

“Jackson de Figueiredo” para um público que não se restringia aos alunos, pais de alunos e 

professores, mas abrangia leitores de outras escolas de Aracaju, uma vez que seu objetivo não 

era apenas fixar determinados padrões pedagógicos, culturais e sociais nos alunos de sua 

comunidade, mas também divulgar seu trabalho de ensino-aprendizagem e até criar laços de 

solidariedade e fraternidade com as escolas vizinhas.  

Em relação ao jornal “Correio do Colegial”, pudemos consultar alguns exemplares, 

que foram publicados no período de 1938 a 1953, porém, diante das dificuldades de dispor da 

coleção completa e do manuseio, pois alguns impressos estavam num estado severo de 

decomposição, não houve oportunidade de utilizar todos os jornais, além disso, este também 

não é meu objeto de pesquisa, apenas pretendeu-se ressaltar sua importância para o colégio 

“Jackson de Figueiredo”, como meio de comunicação e veiculação de notícias educacionais, 

do Estado, do Município e do Colégio, bem como, prática da escrita que eram preparadas 

pelos educandos, com supervisão de uma professora da escola. 

A vida escolar do colégio “Jackson de Figueiredo” tornou-se “mais instrutiva” com o 

lançamento do jornal “Correio do Colegial”, no qual desenvolveu uma prática em que 

participavam professores e estudantes em sua elaboração. Jornal mensal que circulava no 

colégio “Jackson de Figueiredo” e em outras instituições. Impresso que foi fundado em 1938, 
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o qual servia para veicular as notícias existentes neste educandário, ao mesmo tempo que, 

servia para a prática da escrita e criação de textos, graças a dedicação e orientação de seus 

professores e diretores.      

Cria-se o “Correio do Colegial” com o objetivo de atender as reivindicações dos 

professores e direção do colégio, com o intuito de fazer com que os alunos aperfeiçoassem 

sua escrita e ao mesmo tempo informassem as notícias da escola e do Estado, pois os alunos 

eram os seus redatores, e tinha a professora de Português, Maria Odete de Figueiredo 

Mesquita como redatora chefe.  

Este surgiu como estratégia para constituir e consolidar uma nova identidade escolar e 

utilizá-la como meio propagador da cultura institucional do educandário. Sempre sob a 

vigilância dos dirigentes e docentes, os alunos redigiam os artigos, cuidavam da publicação e 

da distribuição desses periódicos. Segundo palavras do diretor Benedito de Oliveira o Jornal 

era escrito pelos próprios alunos. “E vamos assim despertando nos meninos o gosto pelas 

coisas serias”84.  

Com esse objetivo, o “Correio do Colegial” publicava  textos diversos, tanto na sua 

forma, quanto no seu conteúdo. Havia comentários sobre o trabalho de escritores e poetas, 

além de divulgar o surgimento de jovens escritores. Divulgava, ainda, poemas; crônicas; 

transcrições de discursos de alunos e diretores ou de autoridades locais; notícias da cidade, 

nacionais e internacionais; relatos de viagens e passeios; resenhas de livros e informações do 

educandário, quadro de honra, são exemplos de textos encontrados neste jornal. Além disso, 

publicava-se-artigos de formação cívica e de exaltação aos valores morais, bem como, fazia-

se homenagens a figuras importantes da História sergipana. Quanto ao aspecto político o 

jornal veiculava as ideias escritas por militantes integralistas.  Portanto, nas páginas desta 

publicação estudantil era retratado o cotidiano do colégio, bem como as notícias relativas aos 

êxitos profissionais dos ex-alunos mais ilustres. O “Correio do Colegial” consistia num 

veículo de comunicação de cunho cultural, literário, social e pedagógico. 

Este tipo de impresso falava da história da escola sob a ótica das práticas estudantis e 

do modo como os estudantes se apropriavam e punham em circulação os padrões de uma 

cultura política que os envolviam.  

A ideia da criação do Jornal Escolar foi uma tradição iniciada nas primeiras décadas 

do século XX, dentro do movimento da Escola Nova ou Escola Ativa, porque através do 

                                                
84 In: Revista em comemoração aos 25 anos de Missão Educativa. Aracaju: Livraria Regina, 1964, p. 53. 
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jornal a escola levava os alunos a escrever, bem como a divulgar e fazer propaganda do 

governo, além de mostrar a educação que era ministrada nos educandários.  

Nesse período, tanto o uso de jornal escolar quanto à defesa em torno dessa prática 

pedagógica tornam-se recorrentes. E para além do uso do jornal da grande mídia e de extratos 

de textos jornalísticos - usado como recurso pedagógico auxiliar as disciplinas da escola e 

como apoio à leitura e da própria escola - vão fazendo com que um novo uso do jornal surja 

no horizonte educacional. 

O jornal estudantil permite a operação de redes de comunicação, instaura‐se como 

transmissor da cultura escolar, mecanismo de audição e circulação de ideias; constitui‐se 

tática astuciosa de reinvenção de si, como enfatiza De Certeau (1990), “autovisibilidade, de 

apropriação de um sistema já produzido”.    

   Nestes jornais agregam‐se, pois, uma rede escolar do tipo informativo e, sem elegerem 

temática fixa têm entre seus autores não apenas alunos, mas também outros colaboradores 

jovens e adultos, professores e outras autoridades não ligadas à escola; ocasionalmente 

reproduzem trechos de outros periódicos e obras em circulação no período.     

  Os conteúdos dos textos articulando‐se ou não com a comunidade escolar, 

apresentam‐se em formas de: relatos e narrativas, informes sociais, numa articulação com a 

sociedade ao entorno (esporte, cultura, eventos, etc.), produções literárias como contos e 

poemas, apelos e reivindicações, anedotas, temas históricos, políticos, científicos e ligados às 

diversas disciplinas (História, Biologia, Literatura, Higiene, Moral e Cívica, etc.), além de 

propagandas. 

Tudo isto está convergindo com a História Cultural, pois, esta inaugurou novas 

perspectivas para pesquisas no campo da educação, que tomam o processo de escolarização 

como objeto de estudo e a “convergência de interesses em torno de uma nova compreensão da 

escola, das práticas que a constituem e de seus agentes”. (CARVALHO, 1998b, p.32). 

Segundo Marta Carvalho (1998a), Faria Filho e Vidal (2000b), o jornal escolar 

compõe o conjunto de documentos produzidos no processo educativo e pode ser uma fonte 

privilegiada de pesquisa sobre a escola. Este tipo de periódico, por sua vez, segundo Nóvoa 

(1993), se constitui em “uma fonte insubstituível para o estudo da evolução das práticas 

escolares, das realidades institucionais e do comportamento dos diferentes atores educativos.” 

 Entretanto, o maior problema do jornal escolar, conforme acentua Catani (1996, p. 

122), é a raridade deste tipo de fonte, por se tratar de um impresso de difícil localização, 

(grifo da autora). Outro aspecto a ser considerado, quando encontradas as respectivas 
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coleções, em sua maioria, estão incompletas, fator que na maior parte das vezes inviabiliza a 

investigação, como é o caso do Jornal “Correio do Colegial”.   

Por sua vez, as escolas particulares faziam questão de mostrar sua organização através 

das festas e anúncios nos jornais. Mostravam a formação de seu corpo docente, horário de 

funcionamento, as matrículas, o inicio e término do ano letivo, notícias que eram veiculadas 

nos jornais da cidade e no “Correio do Colegial”. 

As edições consecutivas dos jornais pontuavam com detalhes as configurações das 

festas e tudo que havia na escola. As manchetes acompanhavam as atividades, relatando o 

envolvimento e desenvoltura dos diretores, professores e alunos, bem como a presença dos 

pais, pois estes faziam questão de participar do desenvolvimento educacional de seus filhos. 

Não só o Jornal “Correio do Colegial” noticiava os acontecimentos da escola, mas a 

imprensa aracajuana de modo geral, pois recebiam inúmeros convites para participar e, 

logicamente, fazer a cobertura dos eventos que aconteciam no Colégio “Jackson de 

Figueiredo”.  

 O jornal funcionava como um instrumento eficaz, legítimo e de grande poder de 

ampliação social, fazendo ressoar as diversas formas de mostrar a instituição, através do 

destaque de como os alunos apresentavam-se e mostravam a qualidade da escola que 

estudavam. Assim, os jornais, tanto da escola como os que circulavam na cidade serviam 

como ponte para mostrar como a escola era vista pela sociedade aracajuana, além de se 

utilizarem desse impresso para se promoverem.  

“A imprensa é um instrumento de manipulação de interesses e de intervenção na vida 

social, tendo o historiador o papel de estudá-la como agente da história e captar o movimento 

vivo das ideias e personagens dos jornais”. (CAPELATO, 1998, p. 19). As fontes 

documentais utilizadas em uma pesquisa histórica não trazem todas as informações ou mesmo 

não as trazem de forma completa; além disso, deve-se ainda levar em conta o motivo pelo 

qual as informações eram publicadas, o que determinava o conteúdo e até mesmo o caráter 

dos artigos, e por isso sua leitura deve ser realizada de forma crítica.      

No entanto, vale ressaltar que os jornais eram vistos, na década de 1930, como meio 

de comunicação entre a escola, à sociedade e o governo Vargas, pois, ele estimulava essa 

produção, para que, por meio do impresso fizesse as manobras de legitimação e representação 

oferecidas pelos mecanismos políticos e disciplinares, levados a cabo pela escola em sintonia 

com o poder oficial. Assim, as representações sobre este educandário e a escolarização neste 

período, veiculadas na imprensa aracajuana são muito significativas para se entender como o 
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colégio mantinha elevado o seu status de Escola Modelo e como ela inculcava em seus alunos 

as diretrizes determinadas pelo governo central.  

Assim, foi apresentado neste jornal  uma matéria não assinada, na primeira página, que  

tem como título: “APARECIMENTO”, é a reportagem de maior destaque, pois tinha como 

objetivo explicar as razões de criação do periódico:  

 

O Estado Novo exige de todos os brasileiros o máximo esforço na 

construção de uma patria cada vês mais ilustre. Estamos em pleno século 
XX! Seculo da civilização! E como poderemos atingir ao seu grau máximo? 

Alfabetisando os brasileiros, e isto se fará, como alicerce, na escola primária. 

Daí a idéa de, em todos os estabelecimentos de ensino, ser criado um 
jornalsinho. Eis aí, a razão do aparecimento do “CORREIO DO 

COLEGIAL”. A todos os que formam o Educandário “Jackson de 

Figueirêdo” trouxe este acontecimento uma indisivel alergria. É da criança 
que se faz o homem futuro. Portanto é cultivando nos jovens de hoje as idéas 

patrióticas, o gosto pelas letras e amor às artes que se formarão os homens 

fortes, de carater e de virtude cristã. Vinde, pois, inteligências moças do 

colégio “Jackson de Figueiredo” colaborar com todo o vosso esforço em 
nosso jornalsinho, que será a vóz das aspirações e dos anseios das 

inteligencias jovens do querido Brasil e quiçá de Sergipe. (“CORREIO DO 

COLEGIAL”, 1938, p. 1)
85

.    
 

 

O jornal escolar como apropriações e representações dos ideais vigentes; divulgação 

de valores e princípios e organização estudantil, mostra‐se como estrutura de recepção das 

convicções políticas e científicas correntes, à medida que nos apresentam as ideologias 

“versus” História Cultural. Neste viés, alternava‐se assim um instrumento disciplinar ao 

reproduzir representações ditadas pela ordem política, científica e/ou escolar e as faziam 

circular, mas também como instrumento favorecedor de liberdade e autonomia criativas. 

Com essa perspectiva, observava-se que o governo ditatorial de Getúlio Vargas 

estimulava, através dos artigos publicados por estudantes, o envolvimento e a participação 

destes (apesar da pouca idade) na defesa da Pátria ameaçada pela guerra. Conclamando a 

sociedade para esse fim, foi o que escreveu  a educanda Terezinha Alves, no “Correio do 

Colegial”:     

 

 

 

 

                                                
85 Foi mantida a ortografia original do Jornal “Correio do Colegial”. “Correio do Colegial”, ano I, nº I, agosto de 

1938, p. 1 
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Chegou a hora em que todos os brasileiros válidos, sem distinção de classe 

social, de côr ou de sexo, deverão prestar o seu auxílio à Pátria injuriada! 

Os operários nas oficinas; os soldados nos campos de luta; os jornalistas à 
frente de seus órgãos de imprensa; todos enfim, devem estar nos seus postos, 

cada um servindo a nação, de acordo com as suas aptidões. 

Colegas do “Jackson de Figueirêdo”! Devemos unir-vos em  protesto a essas 

brutais agressões por parte dos países totalitários. Unamo-nos em torno dos 
mestres e, tendo à frente os nossos diretores, serviremos ao Brasil [...] em 

qualquer ramo onde se faça necessário nosso auxílio. (ALVES, In: 

“CORREIO DO COLEGIAL”, 1942, p. 2)
86

 
 

 

 Assim, percebe-se que o movimento estudantil local contou com a participação 

feminina, fosse nas ruas, participando de comícios, ou publicando artigos com a temática da 

guerra, temas que eram veiculados no jornal da escola, uma das marcas do autoritarismo do 

Estado Novo.  

Deste modo, com a instauração da ditadura varguista, Gustavo Capanema, Ministro da 

Educação defendia que a educação devia atuar não no sentido de preparar o homem para uma 

ação qualquer na sociedade, e sim no sentido de “prepará-lo para uma ação necessária e 

definida, de modo que ele entre a constituir uma unidade moral, política e econômica, que 

integre e engrandeça a Nação”. ( HORTA, 1994, p. 167). 

Por isso, a propaganda política por meio da escola seria uma das marcas do 

autoritarismo, durante o Estado Novo, inspirada em experiências similares que ganhavam 

força no mundo. De acordo com Capelato (1998, p. 19), “valendo-se das técnicas sofisticadas 

de comunicação com objetivo político, os representantes do varguismo procuraram canalizar a 

participação das massas na direção imposta por esse regime”. A adequação dos métodos seria 

realizada a partir da natureza político-cultural de cada regime, mas cada qual com a 

montagem de um sistema propagandístico amplo de controle social. Em termos concretos, 

“Capanema revela a disposição do Governo Federal no sentido de presidir, orientar, coordenar 

e controlar a reorganização do sistema escolar do país”. (HORTA, 1994, p. 168).  

Assim, surgiram vários jornais estudantis, pois o Governo de Getúlio Vargas 

estimulava sua criação através dos educandários.  

Segundo Nascimento (2005), a imprensa estudantil entre as décadas de 1930 e 1960 

foi muito atuante. Este autor, ao fazer o levantamento acerca dos jornais estudantis que 

circulavam nesta época analisou os jornais: 

 

                                                
86 ALVES, Terezinha. “Nossa Pátria está em guerra!” Aluna do Colégio “Jackson de Figueiredo”. In: “Correio 

do Colegial”, ano V, nº. 39,  novembro de 1942, p. 2. Foi mantida a ortografia original. 
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A Luta, Terra, O Colegial, A Voz do Estudante, e Canaã. No acervo do 

IHGS estão os seguintes títulos: A Juventude, Boletim, Correio do Colegial, 

Escola Normal, O Ideal e O Serigi [...] A Luta, A Voz do Estudante. Além 
destes, há jornais estudantis citados pela bibliografia existente que não foram 

localizados nos acervos pesquisados, a exemplo de A Voz do Atheneu, que 

circulou no ano de 1934, sob a direção de Joel Silveira. (NASCIMENTO, 

2005). 

 

 A análise desses jornais aponta para a importância dessa memória, pois todos eles 

deram grande contribuição à circulação dos padrões culturais brasileiros do século XX e 

certamente incorporaram às suas práticas profissionais muitas experiências, deste modo, 

ajudaram a formar a mentalidade brasileira das décadas seguintes.  

A história de cada um dos jornais publicados por estudantes têm muito a ensinar a 

respeito da produção e circulação de impressos, da tipografia, e da indústria gráfica em geral, 

da apropriação que faziam os estudantes, no relacionamento que estabeleciam com a 

instituição escolar e nesta, especialmente, com os professores e com os livros, aos quais 

tinham acesso. (NASCIMENTO, 2005). 

Jornais que mantinham textos publicados, cujo objetivo era de oferecer formação 

política; forjar a consciência moral e cívica; difundir novos valores sociais; e, oferecer 

ilustração literária.  

 Elementos que se difundiam na escola e levavam alunos ou alunas a escrever textos ou 

artigos, desde que fossem orientados por um professor no papel de redator-chefe. Com esse 

formato escreve a aluna do “Jackson de Figueiredo”, Maria Carmen Barreto, aluna do 4º ano 

Ginasial, cuja narrativa sobre o colégio é contundente ao discorrer sobre este educandário. 

Prática que se evidenciava nesta época, pois o governo Vargas estimulava esse tipo de ensino, 

à medida que dizia: “a educação deveria formar o cidadão do Estado Novo”. (HORTA, 1994, 

p. 167).   

 

Eu, aluna do 4ª ano do colégio “Jackson de Figueirêdo” escolhi no meu 

primeiro artigo, falar algo sobre o colégio e os membros que o compõem. 
Apesar de muito pouco tempo de fundado, é o Colégio “Jackson de 

Figueiredo” um dos melhores Educandários do Estado. Bem localizado, com 

higiene precisa e com professores escolhidos. [...] O Colégio “Jackson de 
Figueiredo” só tem a progredir; pois o único intuito dos membros que o 

compõem é desenvolver os seus alunos e educa-los intelectual e 

espiritualmente. (“CORREIO DO COLEGIAL”, 1938, p. 01)
87

  
 

 

                                                
87 BARRETO, Maria Carmen. Aluna do Colégio “Jackson de Figueiredo”. In: “Correio do Colegial”, agosto 

de1938, Ano I, nº I, p. 1. Foi mantida a Ortografia original.  
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Na grande maioria dos textos pudemos perceber, a título de concepções identitárias, as 

manobras de legitimação de representações oferecidas pelos mecanismos políticos e 

disciplinares levadas a cabo pela escola em sintonia com o poder oficial; são reproduções de 

histórias oficiais, heróis da nação, deveres com a pátria, noções de uma cidadania 

homogeneizadora e reguladora, elementos que se percebem nos textos escritos no jornal.  

A imprensa aracajuana e o “Correio do Colegial” cobriam os acontecimentos relativos 

àquela escola revelando tudo que acontecia dentro daquele estabelecimento de ensino, qual 

seja: desde a matrícula, as festas de encerramento do ano letivo, os programas curriculares, o 

calendário escolar, no qual figurava o início e o término das aulas, além dos concursos do 

final do ano, cujos pais eram convidados para assistir aos exames dos filhos, a fim de que 

observassem pessoalmente os resultados de um ensino disciplinado, com um resultado, um 

dos melhores possíveis.  

Esta visibilidade encontrada nos jornais, acerca das solenidades escolares, apontava 

para a apropriação de bens simbólicos88 e para a esternalização deste domínio, permitindo 

legitimidade entre práticas pedagógicas e sociais.   

Desta forma, além de propagarem a cultura escolar do Colégio “Jackson de 

Figueiredo”, dentro e fora dos seus muros, o jornal estudantil servia como um espaço de 

aprimoramento que complementava a intensa carga de estudos, que eram ministrados nas 

disciplinas escolares. As atividades desempenhadas pelos alunos que participavam da 

confecção destes jornais contribuíam para o desenvolvimento de condutas e habilidades 

culturais, que posteriormente seriam utilizadas em suas trajetórias profissionais.  

 

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 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.      

(SOUZA, 2010, p. 7). 

 
 

 Portanto, sob esse tipo de “olhar”, é possível vislumbrar a possibilidade de aprofundar 

a compreensão acerca das práticas pedagógicas cotidianas, das ideias e ações que permearam 

as orientações propostas por diretores, professores, colaboradores e pais em torno do corpo 

estudantil e como aquelas prescrições foram representadas na imprensa pelo aluno, professor 

                                                
88 Para Bourdieu (1974a, p. 297): “Os bens culturais enquanto bens simbólicos só podem ser apreendidos e 

possuídos como tais (ao lado das satisfações simbólicas que acompanham tal posse) por aqueles que detêm o 

código que permite decifrá-los”. 
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e colaborador. E, dessa forma, a contribuição da imprensa estudantil pode ser enriquecedora. 

(SOUZA, 2010).  

De acordo com a pesquisa, percebeu-se que os jornais estudantis eram e são fontes de 

informação importantes para que se analise uma instituição escolar, porque através deles se 

vislumbram as estruturas educacionais de qualquer colégio que se pretenda pesquisar. E neste 

sentido inclui-se o Jornal “Correio do Colegial”, cujo exemplar nº I pode ser verificado na 

próxima página.  

Diante disto, a vida estudantil pode ser retratada através do jornal aqui examinado, 

pois, ele nos apresentou elementos capazes de dar informações sobre aquele período, ao 

mesmo tempo que, procurava criar um sentimento de amor com a instituição escolar e, 

transmitir uma ideologia subjacente em seus alunos. Era um instrumento revelador de seus 

problemas e fragilidades, características que foram descritas pelos ex-alunos/as entrevistados 

na seção a seguir. 
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Figura 13 - Jornal “Correio do Colegial” do Colégio “Jackson de Figueiredo”. 1ª  página89 

 

Fonte: Arquivo pessoal da Professora Drª Josefa Eliana Souza. 

 

                                                
89 “Correio do Colegial”,  Ano I, nº I, agosto de1938, p. 1.  
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4 MEMÓRIAS DE EX-ALUNOS(AS): REPERTÓRIO DE LEMBRANÇAS 

 
 

 

 
“Para que nossa memória se beneficie da dos outros, não basta que eles nos 

tragam seus testemunhos: é preciso também que ela não tenha deixado de 

concordar com suas memórias e que haja suficientes pontos de contato entre 

ela e as outras para que a lembrança que os outro nos trazem possa  ser  
reconstruída  sobre  uma  base  comum”. (HALBWACHS, 1968, p. 12). 

 

 

 

Esta seção tem como objetivo inquirir o percurso do colégio “Jackson de Figueiredo” 

através da memória de ex-aluno/as, funcionários e professores desta instituição. No processo 

de investigação considerou-se os referenciais teóricos da História Cultural e da História Oral, 

porque através delas pode-se dar voz aos sujeitos e entender que a história pode ser escrita a 

partir do cotidiano, para compreensão e análise das práticas escolares que se desenvolveram 

no educandário “Jackson de Figueiredo”. 

Os depoimentos permitiram identificar comportamentos e práticas do dia a dia do 

fazer escolar, que possibilitaram compor um fragmento da história desta Instituição, por meio 

do olhar de seus personagens. Suas memórias deram corpo à narrativa do cotidiano escolar, 

dando voz aos sujeitos, que realizaram seus estudos e trabalharam nesta escola. Por outro 

lado, suas lembranças deixaram ver a dinâmica diária e as estratégias utilizadas para 

implementar os ideais de formação pretendido. 

Embora se saiba que o passado não possa ser totalmente recuperado, reaver 

fragmentos do cotidiano escolar por meio de objetos, fotos e lembranças pessoais, dá vida a 

um passado, que por si só não fala, mas no relato dos atores sociais se torna vivo e 

significativo. Assim, a análise dos depoimentos organizou-se com o objetivo de identificar, 

como os ideais propostos, pelo Colégio “Jackson de Figueiredo”, se faziam presentes no 

cotidiano dos ex-alunos/as, professores e funcionários entrevistados.          

A construção de fontes orais é um meio interessante para a escrita da história e da 

memória institucional. Nas palavras de Werle, 

 

[...] as histórias das instituições escolares é uma representação da escola 
expressa pela forma de síntese narrativa construída com base na análise de 

representações de acontecimentos, relações e experiências passadas 

(documentos, imagens, prédios, objetos) e apropriações subjetivas (em parte 

capturadas por meio de depoimentos, memórias, registros escritos, sonoros, 
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pictóricos) de coletivos e de indivíduos, bem como da própria instituição 

sobre si mesma, suas relações externas, internas [...]. (WERLE, 2004, p. 32).  

 
 

 Os depoimentos dos sujeitos que viveram a história pode ser uma fonte histórica 

valiosa. Entender que todo documento não contém uma verdade absoluta, talvez ajude a 

entender que as memórias são fontes à medida que representam, de acordo com a vivência de 

cada sujeito, o vivido, o sentido e as recordações que também auxiliam a recuperar a memória 

histórica, ouvindo os sujeitos e utilizando estas memórias para entender as práticas culturais e 

o cotidiano de outras épocas, no ambiente escolar. 

Por isso Justino Magalhães nos alerta que:  

 

não deixa de constituir uma outra finalidade para o investigador o recurso e 

produção dos relatos orais. O historiar das instituições educativas está, em 

regra povoado, de representações e memórias contraditórias [...], mas que 
constituem para o historiador um estímulo ao questionamento e uma boa 

aproximação ao clima e aos contextos em que foram tomadas, assumidas e 

designadas certas decisões estratégicas. (MAGALHÃES, 1999b, p. 64). 
 

 

 Os perigos de que nos alerta o autor implicam no fato de que os depoimentos não 

bastam por si só. Desta forma, é imprescindível que o pesquisador volte um olhar refinado na 

análise dos depoimentos, cujos roteiros devem ser elaborados mediante objetivos pré-

estabelecidos.   

Logo, as entrevistas possibilitam a ampliação do campo de pesquisa, porque esse 

procedimento metodológico permite estudar grupos e indivíduos que tiveram oportunidade de 

registrar suas experiências culturais e educativas e nos mostrar sua vivência nesse colégio.    

 Esta investigação procurou recuperar as memórias do “Jackson de Figueiredo”, 

buscando esclarecimentos e opiniões sobre os eventos de uma época determinada, porque a 

escola é também "celeiro" de memórias, espaço no qual se tece parte da memória social. As 

reminiscências desse espaço são possíveis pela estrutura das suas rotinas e sua continuidade 

no tempo.   

Deste modo, “deve-se tratar as fontes orais da mesma maneira que as fontes escritas, 

confrontando-as incessantemente”. (NUNES, 2001, p. 5). Se toda história depende de sua 

finalidade social, como nos afirma Paul Thompson (2002, p. 197), “a própria origem da 

tradição oral já revela aí uma de suas funções”.  

Assim, através do que afirmaram nossos depoentes sobre o cotidiano escolar e as 

inferências que sobre elas pode-se realizar, foi possível rever e, em certo sentido, romper a 
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barreira entre a instituição educacional e o mundo exterior, entre professores e alunos, entre 

gerações. 

Olhar para o Colégio ”Jackson de Figueiredo”, como produto das práticas, na acepção 

de Chartier (1990), obrigou-nos a reconhecer, através das entrevistas, as representações dos 

seus agentes sobre a cultura dessa escola num dos seus momentos culminantes de existência. 

Através das lembranças permitiu-se estabelecer indícios de como era à rotina dos 

alunos/as da escola “Jackson de Figueiredo”, foi possível perceber detalhes e minúcias do 

passado que não estão descritas em nenhum documento. Buscou-se investigar como era a 

relação professor/aluno, como se dava o processo de ensino-aprendizagem, quais as 

brincadeiras praticadas pelos alunos na escola, o Bedel e a disciplina, os castigos existentes, 

as festas e comemorações. 

 De acordo com Marilena Chauí (2005), a "memória é uma evocação do passado. É a 

capacidade humana para reter e guardar o tempo que se foi salvando-o da perda total. A 

lembrança conserva aquilo que se foi e não retornará jamais". (CHAUÍ, 2005, p. 138).  

  Para Le Goff (1984, p. 103), “a memória deve evocar todas as formas de 

representações do homem, seus vestígios culturais, educacionais e sociais”. A memória 

legitima as tradições e constitui a História, tanto pelo culto público quanto pelo 

armazenamento de informações no tempo, a riqueza dos arquivos, dos 

documentos/monumentos e das práticas que fazem compreender as relações de 

desenvolvimentos das sociedades.  

 Todavia, para Alberti Verena (2005), é importante falar também sobre a História Oral. 

Ela diz que um método de pesquisa: “privilegia o acesso a informações diretamente das fontes 

testemunhais; e esse método produz fonte, que são os depoimentos, as narrativas, as quais são 

colhidas através da técnica de entrevista”. (ALBERTI, 2005, p. 17). 

Então, quando se fala de História Oral, os conceitos de memória e representação se 

fazem presentes, como construções coletivas significadas e resignificadas permanentemente. 

A História Oral joga necessariamente com as lembranças e os esquecimentos evocados ou 

silenciados pelos sujeitos naquele momento, reportando-se a acontecimentos passados. E a 

representação social, como construção coletiva, é assimilada à memória coletiva, a qual atua 

como fator de reinterpretação dos acontecimentos e percepções passadas pela memória.   

Com este enfoque, Paul Thompson (2002), salienta que: “Toda fonte histórica 

derivada da percepção humana é subjetiva, mas apenas a fonte oral permite-nos desafiar essa 

subjetividade: descolar as camadas de memória, cavar fundo em suas sombras, na expectativa 

de atingir a verdade oculta”. (THOMPSON, 2002, p. 197). 
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Por isso, a História Oral é carregada de significações que as narrativas foram 

adquirindo ao longo da existência do depoente. Inclusive, para que os depoentes possam 

melhor expressar suas vivências, recomenda que se lhe crie um espaço por demais 

confortável, à semelhança de um divã. E nesse não se assentam só os contemporâneos dos 

acontecimentos, mas também as sucessivas gerações que se apropriaram da memória dos seus 

antepassados. (THOMPSON, 2002).  

Por conseguinte, se faz necessário revelar a história da instituição “Jackson de 

Figueiredo” através de sua História Oral e da memória de seus ex-alunos. A narrativa dos 

estudantes que viveram o cotidiano desta escola, que participaram do seu dia a dia, recebendo 

instrução e educação, é a fonte primordial deste estudo, pois foram eles que vivenciaram 

intensamente o período pesquisado.  

Através do repertório de lembranças de seus ex-alunos/as, professores e funcionários, 

aquele cotidiano foi reconstituído, sendo possível perceber o que acontecia naquele ambiente 

escolar.  

Dessa maneira, o trabalho educacional efetuado pelos dirigentes do colégio 

padronizava o comportamento dos estudantes e assim, propiciava a formação de uma 

identidade aos seus ex-alunos, no qual os ensinamentos transmitidos pela Instituição aos seus 

discentes permanecem de forma viva e atuante na memória dos egressos, por meio de uma 

identidade conservadora, que se expressa ainda nos padrões sociais, morais e religiosos desses 

jovens e que são manifestados pelos comportamentos deles como bons pais e boas mães.  

Assim, o "Jackson de Figueiredo" se constituiu em um espaço escolar exemplar, em 

que a forma de ensino implementado pelos diretores desse colégio proporcionou a seus 

egressos uma identidade caracterizadora de "ser ex-aluno/a do “Jackson de Figueiredo" e que 

apesar de ter uma educação escolar modelada em padrões conservadores, era de interesse das 

famílias das elites e das classes médias da época, esse tipo de educação.           

A memória é fruto, portanto, daquilo que a sociedade produziu e fez reproduzir nas 

vivências dos sujeitos. Entendo que a memória desse colégio foi também, por outros 

indivíduos, deixada a ser conhecida A impressão posta por esta escola constituiu-se em um 

conjunto de representações de um determinado modelo de sociedade, de educação, de cultura, 

de formação, de hábitos e condutas que a sociedade queria que fosse apropriado e reproduzido 

pelos seus indivíduos. Memórias e lembranças vividas pelos alunos do “Jackson de 

Figueiredo” que serão abordadas nos próximos tópicos.  

Por isso, ao retratar  a história e memória do Colégio “Jackson de Figueiredo”, no 

período referido, o trabalho torna-se relevante por compreender que uma instituição 
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educacional criada em um espaço escolar modelar, principalmente fazendo parte de uma 

importante cidade da região Nordeste, Aracaju, é, pois, um estudo não apenas significativo 

para a historicidade local, bem como, para a História da Educação Brasileira.         

  

4.1 OS SUJEITOS DA ESCOLA  

 

 Os sujeitos da escola são alunos, funcionários e professores que fizeram parte deste 

contexto escolar e que através dos depoimentos e documentos observou-se a trajetória desses 

personagens dentro do colégio “Jackson de Figueiredo”. Nesta reflexão, partiu-se do 

pressuposto de que todo aluno de qualquer instituição escolar constrói representações sobre a 

escola em que estuda e que essas representações permitiram entrever aspectos da identidade 

desses sujeitos e suas identificações. Percebeu-se também que o discurso desses atores sobre a 

sua escola é constituído de sentidos de diversos discursos, não necessariamente coesos entre 

si, e que os constituíram como indivíduos que fizeram parte desse educandário. E, sem 

dúvida, essas representações têm influência direta na forma como ele se relaciona com a 

escola e com a sua aprendizagem. 

 Partindo desse pressuposto, apresento como “ponto de referência”, informações dos 

personagens que vivenciaram esse tempo escolar, e cuja memória, desencadeou outras 

lembranças da época em que frequentaram o Educandário “Jackson de Figueiredo” como 

estudantes, funcionários, professores desta instituição de ensino, contribuindo assim, para 

evocar alguns momentos de suas vidas familiares que foram passadas nas imediações deste 

colégio.      

De início, apresento um pouco da história de vida do ex-aluno José Araújo Filho. 

Araújo Filho iniciou seus estudos no Colégio “Jackson de Figueiredo” em 1950, aos sete anos 

de idade, no primeiro ano primário, tinha como professora Maria dos Anjos. Era aluno do 

externato. Residia a mais ou menos uns 400 metros do colégio, na Rua Geru nº 290. A casa 

não existe mais. Seu pai era funcionário público Estadual da área do fisco, hoje corresponde a 

auditor fiscal. A mãe era professora, mas se afastou para cuidar da família, pois tinha sete 

filhos. Estudou no colégio durante cinco anos, até a primeira série ginasial. Uma  recordação 

que o deixou com saudades eram as brincadeiras com os colegas, os bons professores que 

tivera quando era estudante do colégio, principalmente o que  marcou muito a sua vida foi o 

gosto pela organização e disciplina, sobretudo quanto a pontualidade que era exigido aos 

alunos. O desejo de ser professor parece que estava introjetado ao seu ser, pois desde criança 

gostava de brincar de dar aula, brincar de professor, apesar da leve oposição do pai, porque o 
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queria engenheiro, no entanto, foi-se dedicando às línguas, às letras, na qual encontrou seu 

rumo, hoje é professor aposentado da UFS e trabalha na Prefeitura Municipal de Aracaju.   

Gilza Maria Moura Sousa, ex-aluna que começou a estudar no Colégio “Jackson de 

Figueiredo” em 1954. Não residia muito próximo ao colégio, pois morava no Bairro Santo 

Antônio. Local de suas brincadeiras e alegrias. Às vezes ia de ônibus para a escola, outras 

vezes ia a pé. Seus pais, lhes davam maior conforto e tranquilidade, queriam que ela estudasse 

para ser professora, e ela foi. Hoje está aposentada como professora e mora em Feira de 

Santana, Bahia. Ela vivia só para estudar. As vindas e idas ao colégio eram uma verdadeira 

festa, porque aproveitava este caminhar para observar as paisagens, namoricar, tomar sorvete 

na volta da escola, ou ir ao centro comercial de Aracaju. Em relação a este passeio pelo centro 

comercial ela enfatizou:  

 

tínhamos muito cuidado para não sermos pegos por alguém do educandário, 

porque se fôssemos vistos seríamos castigados. Aos domingos ia para a 

matinê no Cacique Chá, dançava muito bolero. Lembro que João Alves 
morava próximo a minha casa. Essas são lembranças que ficaram na minha 

memória e que deixaram muitas saudades, tempos que não voltam mais. 

(SOUSA, 2011). 

 

Esse fragmento do testemunho de Sousa e de outros alunos que participaram da 

reconstrução deste estudo mostra a força da “construção social da memória” do colégio 

“Jackson de Figueiredo”, perpetuado desde sua origem entre esses personagens e a sociedade. 

Por sua vez, a ex-aluna Denise Porto Cardoso e ex-professora, estabeleceu um 

discurso enaltecedor sobre os diretores do colégio, pois, admirava-os, talvez pela idade 

adolescente ou por causa da amizade que os pais e avós tinham por eles. Ela residia próximo 

ao colégio. Começou a estudar lá em 1962, na primeira série ginasial, pois havia passado no 

exame de admissão. Era do externato. Segundo sua narrativa, seus pais tinham uma 

preocupação muito grande que ela não fosse chamada a atenção pelos diretores da escola, 

porque seus avós moravam vizinho, eram amigos dos diretores e podiam ouvir alguma 

reclamação que caso viesse a acontecer. Ela afirmou: “isto nunca aconteceu comigo, pois eu 

tinha muito cuidado para não ser chamada a atenção”. (CARDOSO, 2011).  

Através de sua narrativa, percebe-se, que ela era uma aluna aplicada, mas gostava de 

conversar, visto que as notas, todas ótimas, mas em comportamento só tirava sete, a nota 

mínima para não reprovar. De acordo com as suas informações, ela tinha uma vida 

confortável, pois o capital econômico de seus pais garantia-lhe este conforto. Só fazia estudar. 

“Em casa havia liberdade, mas com controle, no colégio a disciplina era rígida”. (CARDOSO, 
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2011). Falou que seus pais gostariam que ela fosse professora, assim, ela seguiu esta profissão 

que era comum à época.  

Posteriormente, foi professora deste educandário, em 1967. Ensinando inicialmente 

Francês, depois Português, porque é formada em Letras/Francês. Ministrou essas aulas nas 1ª 

e 2ª séries do ginásio, duas vezes por semana. Afirmou que sempre se deu bem com os 

diretores do colégio, que eles a apoiavam em tudo, no entanto, teria que seguir as normas 

internas da escola, mesmo que, às vezes, não concordasse. Ela deixou de lecionar neste 

colégio em 1972. No entanto, frisou: “o colégio “Jackson de Figueiredo”  sempre foi um 

colégio muito bom”. (CARDOSO, 2011). Hoje, ela é Doutora em Linguística e leciona na 

Universidade Federal de Sergipe, no Departamento de Letras e faz parte do Núcleo de Pós-

Graduação em Letras. 

Por sua vez, o ex-aluno Léo Antônio Perrucho Mittaraquis era um aluno do externato e 

começou a estudar no colégio em 1974. O mesmo destacava-se pela sua dedicação aos 

estudos. Mantinha-se sempre calado, só falava o necessário. Seu contato maior era com os 

professores que ele mais gostava.  Ele residia no centro de Aracaju, precisamente na Rua 

Porto da Folha. Rua que não ficava muito longe do Colégio. Segundo afirmou: “gostava 

muito de ler. Lia desde os cinco anos, por isso meus pais sempre compravam livros, revistas, 

enciclopédias para mim”. (MITTARAQUIS, 2013). Hoje, é diretor de criação de uma agência 

de propaganda, mas gostaria de ter cursado Geologia, pois colecionava rochas, cristais, por 

isso, gostava muito de ciências. Sua formação é em Filosofia, também é Técnico em Química 

Industrial. Apesar de todos esses antagonismos, ele se destaca por sua dedicação à leitura, 

prática que adquiriu na infância e que hoje lhe traz muitos benefícios, pois, é um exímio 

leitor, afirmação de colegas que acompanharam seus estudos. Atento aos mínimos detalhes, 

criterioso, inteligente. Dentro do seu trabalho, por sua dedicação e experiência não deixa nada 

a desejar, comentários de amigos. 

No depoimento da ex-aluna Edna Cristina Cândia Araújo, quando foi solicitada que 

falasse um pouco sobre sua vida antes e durante os estudos no colégio, argumentou: “vou 

tentar lembrar, pois faz muitos anos que isto aconteceu”. (ARAÚJO, 2011). Estudou nesta 

escola no ano de 1977, no pré-primário, como aluna externa. Frequentou o colégio durante 

dez anos. Período que ela relembra com saudades, pois, segundo seu relato, “lá ela aprendeu a 

ser gente, a respeitar os mais velhos, a obedecer, a ser educada, a gostar de estudar”. 

(ARAÚJO, 2011). A partir dessas representações, a relação com os diretores era boa e 

respeitosa, pois, a inculcação faz o indivíduo repetir o que lhe foi ensinado. Atualmente ela é 

coordenadora de uma escola particular da capital, segundo a informante “o que aprendeu 
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procura repassar a seus alunos e também a sua filha, porque o que lhe foi ensinado ninguém 

lhe tira”. (ARAÚJO, 2011).   

Para Halbwachs (2006), “a reconstrução da memória individual depende muito da 

contribuição de nosso parentesco, amigos próximos e nossas impressões do vivido, já que, 

quando adultos não temos lembranças de nossas ações quando crianças”. (HALBWACHS, 

2006, p. 33). 

Outra entrevistada, a ex-aluna Edelma Maria Andrade, informou que sua ida para o 

colégio e quantos anos estudou lá não lhe vem à memória, não sabe em que período isto 

aconteceu. “Era uma aluna do externato, com turmas mistas”. (ANDRADE, 2011).  Afirmou 

que sua relação com os colegas e direção eram boas. No entanto, não deu informações sobre 

sua vida fora da escola, por isso, não se tem como relatar sua vivência extraescolar.  

A ex-secretária Maria Amélia Rocha não lembra muito bem quando iniciou seu 

trabalho no referido colégio, acha que foi em 1978, no entanto, como ex-aluna lembra das 

peripécias e brincadeiras de que participava na escola. Foi uma das alunas que prestou uma 

homenagem aos diretores do colégio quando este comemorou quarenta anos de serviços 

prestados a comunidade aracajuana. A Associação dos ex-alunos do Colégio “Jackson de 

Figueiredo” mandou fazer um busto de Benedito e Judite Oliveira, para ser colocado no “hall” 

de entrada do colégio. Hoje, esses bustos, ainda se encontram lá. Homenagens que foram 

veiculadas pelos jornais de Aracaju. Ela fez um discurso relembrando toda a importância dos 

diretores, que ao passar quarenta anos educando os jovens da cidade, continuavam 

importantes, por isso mereciam esta homenagem. Comemoração que se chamou “Noite da 

Gratidão”.  

Todavia, como ex-secretária ajudou a organizar o colégio, além de cuidar das finanças, 

pois era o braço direito dos diretores. Comenta-se que ela tinha um parentesco com a diretora. 

Sua vida particular não foi narrada, mas sua vida na escola foi muito importante, porque, 

segundo ela, “a escola só andava graças a sua dedicação, compromisso e honestidade, tudo 

passava por suas mãos, principalmente na questão de dinheiro”. (ROCHA, 2012). 

Atualmente, ela está aposentada e mora na Av. Barão de Maruim. Porém não foi comentado 

sobre sua profissão. 

Na trajetória de vida desses ex-alunos/as e ex-funcionários “a realidade [seria] 

compreendida, não como um tabuleiro de xadrez que tem todos os quadrados iguais”, mas 

como um contexto de lembranças que consente “compreender que só é possível organizar a 

memória utilizando as linguagens e os sentidos que foram formando em cada [um deles], 

dentro da cultura vivida, em cada trajetória pessoal e profissional”. (ALVES, 2008, p. 136). 



120 
 

Por isso, à medida que se vivencia experiências variadas quando adultos, incorpora-se 

quadros ou cenas sociais que servem para orientar nossas recordações quando evocadas, a 

partir de diferentes manifestações, consideradas pontos de referências, pontos de partidas.  

 Deste modo, permite-se afirmar que os entrevistados viveram em épocas 

diferenciadas, em termos não só das diferenças de geração que os “classificam” por faixa 

etária, mas igualmente pelo fato de que, em princípio, deveriam ter experimentado momentos 

historicamente variados quanto às influências didático-pedagógicas mais expressivas que 

configuraram a organização curricular e o projeto educativo da(s) escola(s) de seu tempo. 

Assim, de acordo com o perfil da clientela desse educandário, foi possível observar a 

sua origem social, sua relação com a escola e com a aprendizagem. Porque, para as famílias 

abastadas, em geral, os alunos/as estudavam, comumente, em escolas particulares com 

internatos, externatos ou semi-internatos, como era o caso do “Jackson de Figueiredo”, 

configuração que se permitiu dizer quem era esses sujeitos que estudavam no colégio.    

Os alunos eram, normalmente, oriundos dos centros urbanos ou rural, ou seja, filhos 

de fazendeiros, funcionários públicos, profissionais liberais, pequenos proprietários de lojas e 

casas comerciais, além de médicos, juízes, advogados, entre outros.   

Um aspecto interessante a destacar foi a criação de uma “caixa-beneficente”, instituída 

pelos diretores, com o intuito de ajudar os alunos que não tinham condições financeiras para 

pagar o colégio. Essa ajuda era mantida, com doações mensais, pelos alunos que tinham um 

poder aquisitivo mais elevado. Com isso se incutia nos educandos a ideia de solidariedade, 

“ajudar aos colegas era uma honra”90.  

É através da educação que se faz indivíduos humanos e históricos, como autores no 

modo de refletir sobre a realidade, sobre o mundo e sobre eles mesmos (condição de sujeito). 

Nessa direção, a realização dos indivíduos como sujeitos históricos distinguem sua conexão 

com a coletividade e com a mudança social. 

Todavia, de acordo com a posição dos sujeitos da escola, ao analisar as matrículas dos 

estudantes desse colégio, observou-se que os mesmos, na juventude, eram moradores das 

proximidades deste educandário, ou seja, das ruas que circundavam o Parque Teófilo Dantas, 

ou moravam no centro de Aracaju, pois no período estudado o centro era considerado morada 

das elites da cidade. Casos raros encontravam-se alguns alunos que faziam parte de uma 

população menos favorecida, por isso, havia alguns bolsistas, segundo afirmação da ex-

secretária deste colégio, Maria Amélia Rocha (2012).    

                                                
90 In: Revista em Comemoração aos 25 anos de Missão Educativa. Aracaju: Livraria Regina, 1964.  
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Além disso, podemos salientar que através do relato da ex-aluna Gilza Maria, esse 

colégio manteve em seu quadro, estudantes que vieram a se destacar na sociedade aracajuana, 

entre eles:  

Albano Franco 
91

que era colega de sala. João Alves
92

 estudava em uma série 

mais avançada e era amigo de bairro, frequentava a minha casa. Na época o 

“Jackson de Figueiredo” era um colégio de fama devido à organização e 
qualidade da Educação, por isso os pais sergipanos colocavam seus filhos 

para estudar nesta escola. (SOUSA, 2011). 

 
 

Atualmente esses entrevistados/as moram e trabalham em setores nobres da cidade de 

Aracaju. Muitos são professores/as, políticos, funcionários públicos, e alguns já estão 

aposentados. A maioria reside em Aracaju, só uma entrevistada que mora em outro Estado.  

Lembranças que muitas vezes ficaram escondidas no íntimo de muitos desses 

entrevistados, e que quiseram manifestar seus sentimentos e não conseguiram, porque não 

houve oportunidade para fazê-lo. Assim, nestes momentos, as lembranças fluíram, emoções 

surgiram, tristezas transpareceram ou alegrias foram demonstradas através das palavras que, 

às vezes, eram difíceis de serem ditas ou até mesmo raivas pela rigorosa vigilância e castigos. 

Marcas indeléveis que ficaram na alma dos entrevistados, boas ou más, mas que fizeram parte 

de vidas adolescentes que ficaram no passado, mas que foram transportadas para o presente, 

através da memória. Memórias, que os fizeram lembrar passagens interessantes, ou até mesmo 

tristes, no período que estudaram nesta escola.    

Quando se recorda, está-se confeccionando representações de nós próprios para nós 

mesmos e os que nos rodeiam. Acaba-se sendo o que foi lembrado e se pudesse estudar os 
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Albano Franco - atividades profissionais: vice-presidente do Comitê Brasileiro de Comércio Internacioanl 

(CCI); vice presidente da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (1968/1971); membro efetivo do 

Conselho Fiscal da Confederação Nacional da Indústria (1971/1974); Presidente do Sindicato da Industria do 

Açúcar no Estado de Sergipe (1971/1980); 2º Scretário da Confederação Nacional da Indústria (1977/1980); 
Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (1971/1977); como político Albano Franco foi 

Deputado Estadual em 1966, foi eleito Senador em 1982, sendo reeleito em 1990, foi Governador  do Estado de 

Sergipe em 1994 e reeleito em  1998. Elegeu-se Deputado Federal em 2006. Disponível em: < 
pt.wikipedia.org/wiki/Albano_Franco>. Acessado em 27/03/2014. 
92

 João Alves - Sua trajetória política teve início aos vinte anos, quando ingressou no curso de EngenhariaCivil 

da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia. Nesse período, foi membro da Juventude Universitária 

Católica (JUC) e redator do jornal da frente única das esquerdas e só deixou e exercer essa função a partir do 
golpe militar de 1964. Em 1965, começou a vida de engenheiro ao lado do pai na Construtora Alves. Iniciou sua 

carreira pública assumindo a prefeitura de Aracaju (1975-1979), indicado pelos militares, a principal prefeitura 

da administração sergipana, durante a gestão de José Rollemberg Leite. Foi eleito governador em 1982 e 

nomeado Ministro de Estado do Interior pelo Presidente José Sarney em 1987. Em 1990, foi candidato ao 

governo de Sergipe e venceu com 364.819 votos. Em 1998, concorreu novamente ao governo de Sergipe, mas 

foi derrotado, ficou em segundo lugar perdendo para o seu ex-aliado Albano Franco. Disputou o pleito ao 

governo do estado em 2002, obteve sucesso, derrotando o então senador José Eduardo Dutra. Atualmente é 

Prefeito de Aracaju. Disponível em <pt.wikipedia.org/wiki/João_Alves_Filho>. Acessado em 27/03/2014. 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_Polit%C3%A9cnica_da_Universidade_Federal_da_Bahia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juventude_Universit%C3%A1ria_Cat%C3%B3lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juventude_Universit%C3%A1ria_Cat%C3%B3lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aracaju
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Rollemberg_Leite
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Sarney
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sergipe
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modos pelos quais houve a lembrança, os modos pelos quais se ordenam e se estruturam as 

ideias, os modos como se transmitem as memórias, descobre-se que existe uma história dessas 

maneiras de proceder, apreende-se as memórias no movimento da história. (NUNES, 1987).  

Assim, a memória dos sujeitos da história faz rever as narrativas dos ex-alunos que 

afirmaram que este colégio mantinha turmas somente do sexo masculino, e/ou feminino, 

algumas eram mistas, confirmações estas efetuadas pela ex-aluna Denise Porto: 

  

[...] no colégio “Jackson de Figueiredo” a maioria das turmas eram 

masculinas, mas havia turmas mistas, porém eram poucas. Geralmente os 
pais eram consultados para ver se suas filhas podiam estudar em turmas 

mistas, pois muitos pais não queriam suas filhas estudando junto com 

meninos na mesma sala. Eu tinha uma vizinha que não estudava comigo 

porque estudei em turmas mistas e o pai dela não a deixava estudar com 
meninos. [...] Nessa época as carteiras ainda não eram individuais e cada 

uma comportava dois/duas alunos/as, que deveriam ser necessariamente do 

mesmo sexo. (CARDOSO, 2011).  

 
 

Percebe-se, portanto, que a coeducação no Ginásio “Jackson de Figueiredo” 

apresentava limites nas práticas educativas cotidianas. Em primeiro lugar, constata-se que os 

espaços escolares eram “generificados”: nas salas de aula as alunas sentavam de um lado e os 

alunos do outro e no pátio também havia locais específicos para os dois gêneros.  

A ex-aluna Gilza Maria que integrou a turma de formandos de 1957  afirma:  

 

quando estudou no Ginásio “Jackson de Figueiredo” os alunos ficavam do 

lado direito e as alunas sentavam no lado esquerdo, de forma que as meninas 
sentavam com as meninas e os meninos com os meninos, as turmas eram 

mistas, no entanto havia essa separação. (SOUSA, 2011).  

 

 

As relações de gênero, era também outra questão que  apareceram nas experiências 

dos alunos que frequentaram a escola durante o período estudado. Sabe-se por exemplo, que 

houve um tempo em que os meninos e as meninas estudavam em salas de aula diferentes, 

meninos com professores e meninas com professoras, era uma educação diferenciada para 

ambos. No entanto, no colégio, somente dividia-se as meninas e meninos em filas diferentes, 

às vezes, se utilizava o método de escrita nos diários também separados por sexo, “assim a 

escola reforçava a separação dos gêneros”. (COSTA, 2009, p.233).   

Louro (2001) assinala que a escola é uma das responsáveis pela produção e 

reprodução das diferenças e desigualdades. Desde sua gênese a escola separou os indivíduos, 
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utilizando-se de mecanismos de classificação: separando adultos e crianças, ricos e pobres, 

meninos e meninas. 

A referida autora considera que a escola foi constituída para acolher alguns e não 

todos, no entanto, assim como as manifestações pelo acesso à escola e a própria necessidade 

de ceder lugar a uma parcela maior da população, foram criados prédios próprios para as 

escolas, regulamentos, currículos, ou seja, houve uma organização que contribuiu para a 

diferença dos sujeitos.  

Esses discursos foram sendo construídos como “naturais” no interior escolar, nos quais 

meninos e meninas atuaram de forma diferenciada, o que repercute nos dias atuais, mesmo 

que de forma menos explícita. A instituição escolar foi o centro das atenções dos religiosos, 

da família e dos Estados como uma necessidade para formar os alunos para a sociedade em 

transformação. 

Apesar de toda essa separação por gênero, o processo de expansão da escolarização 

feminina foi significante neste período, pois, muitas escolas públicas ou particulares, 

primárias e secundárias, acompanhavam essa expansão. Apesar de se saber que esta expansão 

foi muito lenta, pois, a realidade mostrava que muitas meninas eram instruídas ou em seu 

próprio domicílio ou em escolas católicas, só para mulheres. 

A valorização da educação escolar da mulher, que começava a ganhar fôlego na 

década de 1870, vinha justificada tanto pelo discurso positivista quanto por um discurso 

médico-higienista, que ganhava cada vez mais adeptos em fins do Império, segundo o qual 

educar as mulheres seria um primeiro passo para reformar a sociedade, uma vez que a mulher, 

como mãe, era responsável pela educação dos filhos, futuros cidadãos da pátria. (ALMEIDA, 

1998).      

Nesse movimento de valorização da instrução feminina, a crença de que as mulheres 

eram naturalmente destinadas ao casamento e à maternidade impregnava o sentido de sua 

educação. A casa era, pelo menos deveria ser, o cenário principal de sua movimentação. Por 

isso, educar a mulher não significava emancipá-la da tutela masculina e mesmo para os que já 

admitiam a igualdade em termos de capacidade intelectual entre os sexos, a expectativa era de 

uma educação feminina sem excessos, para que não se confundisse os papéis de cada um.   

A partir dessas considerações, observa-se a necessidade de admitir que todos os 

valores e normas são construídos socialmente e como resultado repercutem na formação dos 

sujeitos. Nesse sentido, a diferença – seja de sexo ou classe – é também uma construção 

social, decorrentes dos saberes considerados hegemônicos. Esses saberes são selecionados 

pelos indivíduos de acordo com as relações de poder predominantes na sociedade. Pode-se 
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considerar que a proposta da inserção das mulheres na escola pública foi consequência das 

manifestações que não foram aceitas nesse período de 1870 a 1932, por não corresponderem à 

ideologia vigente. 

Apesar dessa expansão, na qual as mulheres vão se inserindo no campo educacional 

masculino, no período estudado, verifica-se ainda o direcionamento do colégio “Jackson de 

Figueiredo”, para o sexo masculino. Nos quadros a seguir confirmam-se essas observações: 

 

Quadro 2 – Quadro de Matrícula por Sexo do 1º ano Ginasial 

1º ANO GINASIAL (SEXO MASCULINO-FEMININO) 

1949 1950 1951 1952 1953 

M 

47  
alunos 

F 

7 
alunas 

M 

68 
alunos 

F 

13 
alunas 

M 

86 
alunos 

F 

25 
alunas 

 

M 

85 
alunos 

F 

45 
alunas 

 

M 

96 
alunos 

F 

31 
alunas 

 

Fonte: Livro de Matrícula do Colégio Privado “Jackson de Figueiredo”.  
 

Quadro 3 - Quadro de Matrícula por Sexo do 2º ano Ginasial 

 

2º ANO GINASIAL (SEXO MASCULINO-FEMININO) 
1950 1951 1952 1953 

M 

39  
alunos      

F 

 
06 alunas        

M 

56 
alunos 

 

 

F 

12 
alunas 

 

 

M 

65 
alunos 

F 

17 
alunas 

M 

66 
alunos 

F 

30 
alunas 

Fonte: Livro de Matrícula do Colégio Privado “Jackson de Figueiredo”. 

 

 

Quadro 4 - Quadro de Matrícula por Sexo do 3º ano Ginasial 

 

3º ANO GINASIAL (SEXO MASCULINO-FEMININO)  
1951 1952 1953 

M 

30 

alunos 
 

F 

06 

alunas 
 

M 

41 

alunos 

F 

08 

alunas 

M 

55 

alunos 

F 

11 

alunas 

Fonte: Livro de Matrícula do Colégio Privado “Jackson de Figueiredo”. 

 

 

Quadro 5 - Quadro de Matrícula por Sexo do 4º ano Ginasial 

 

4º ANO GINASIAL (SEXO MASCULINO-FEMININO) 
1952 1953 

M 

27 

alunos 

 

F 

5 

alunas 

 

M 

14 

alunos 

F 

5 

alunas 

Fonte: Livro de Matrícula do Colégio Privado “Jackson de Figueiredo”.  (Quadros elaborados pela 
autora). 
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Nos quadros anteriores, percebe-se que as matrículas do sexo masculino eram mais 

elevadas do que a do sexo feminino, exemplos que mostram ser bem tímidas a incidência de 

mulheres no curso Ginasial desta escola. Apesar de existir a coeducação neste período. Todos 

esses anos sempre predominou uma quantidade maior de meninos do que de meninas 

matriculados neste educandário, só no ano de 1953, no 2º ano ginasial, observou-se que houve 

45% de alunas matriculadas, apesar do percentual alto, em relação aos anos anteriores, 

confirma-se assim, uma certa tradição de que as mulheres não deveriam estudar em escolas 

mistas.   

No entanto, apesar dessa discrepância em relação à quantidade de meninas 

matriculadas serem inferiores as matrículas masculinas, no curso ginasial, os entrevistados 

não destacaram essas diferenças, pois o período estudado por eles, neste educandário foi 

diferente do enunciado nos quadros acima.   

 Enfim, conforme os depoimentos, pode-se observar como foi importante para a vida 

dos alunos frequentarem este colégio, pois, como o educandário era um espaço de produção 

do conhecimento, desempenhou um importante papel na formação desses estudantes, não só 

naquele momento, mas também na tomada de decisão para a formação profissional, ou seja, 

para suas vidas.         

Portanto, a instituição escolar seria resultado de um confronto de interesses: de um 

lado, uma organização oficial do sistema escolar, que "define conteúdos da tarefa central, 

atribui funções, organiza, separa e hierarquiza o espaço, a fim de diferenciar trabalhos, 

definindo idealmente, as relações sociais"; “de outro, os sujeitos - alunos, professores, 

funcionários, que criam uma trama própria de inter-relações, fazendo da escola um processo 

permanente de construção social”. (SZPELETA & ROCKWELL, 1986, p. 58).  

Para as autoras, Szpeleta & Rockwell (1986), em cada escola interagem diversos 

processos sociais: “a reprodução das relações sociais, a criação e a transformação de 

conhecimentos, a conservação ou destruição da memória coletiva, o controle e a apropriação 

da instituição, a resistência e a luta contra o poder estabelecido". (SZPELETA & 

ROCKWELL, 1986, p. 58). 

 Apreender a escola como construção social implica, assim, compreendê-la no seu 

fazer cotidiano, onde os sujeitos não são apenas agentes passivos diante da estrutura. Ao 

contrário, trata-se de uma relação em contínua construção, de conflitos e negociações em 

função de circunstâncias determinadas. 
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A escola, como espaço sociocultural, é entendida, portanto, como um espaço social 

próprio, ordenado em dupla dimensão. Institucionalmente, por um conjunto de normas e 

regras, que buscam unificar e delimitar a ação dos seus sujeitos. Cotidianamente, por uma 

complexa trama de relações sociais entre os sujeitos envolvidos, que incluem alianças e 

conflitos, imposição de normas e estratégias individuais, ou coletivas, de transgressão e de 

acordos. Um processo de apropriação constante dos espaços, das normas, das práticas e dos 

saberes que dão forma à vida escolar. Fruto da ação recíproca entre o sujeito e a instituição, 

esse processo, como tal, é heterogêneo. Nessa perspectiva, a realidade escolar aparece 

mediada, no cotidiano, pela apropriação, elaboração, reelaboração ou repulsa expressas pelos 

sujeitos sociais. (SZPELETA & ROCKWELL,1986).  

Logo, os sujeitos da escola “Jackson de Figueiredo” participaram de seu dia a dia, 

pois, vivenciaram tudo que aconteceu no seu cotidiano. Tomando parte ou se omitindo das 

ações impostas pelos seus diretores, ao mesmo tempo que, construíram sua história e 

formaram sua personalidade, com prazer ou com raiva, porque muitas vezes as lembranças 

deixam marcas irreparáveis que nem o tempo fazem apagar. Marcas que são demonstradas, 

por alguns entrevistados, com  revoltas pela sua passagem naquele ambiente escolar, no 

entanto, outros se sentem alegres em relembrar tudo que viveram ali e que só trazem boas 

lembranças. Isto é a memória dos que passaram por ali e fizeram sua história. 

 

4.2  O PERFIL DA CLIENTELA  

 

 Falar do perfil dos alunos que estudaram no colégio “Jackson de Figueiredo” é 

importante, pois, pode-se mostrar quem eram os sujeitos da escola, o que eles faziam, como se 

comportavam. 

Esses alunos se destacavam porque no seu cotidiano escolar havia todo um trabalho de 

pedagogia que era posto em prática a cada dia na escola. Ele era formado na eficácia diária da 

rotina de uma escola onde a formação do ser humano era a prioridade, “só mesmo quem 

estudou no “Jackson de Figueiredo” guarda dentro do coração a eterna lembrança dos bons 

tempos de uma infância e/ou juventude que o modelou em sua sólida formação do caráter e o 

fez um ser diferente”93.  

  
O ex-aluno/a deste Colégio prolonga sua vida ensinando com o exemplo de 

sua própria vida. Ele ensina o seu humanismo neste mundo de materialismo 

                                                
93 In: Revista em Comemoração aos 25 anos de Missão Educativa. Aracaju: Livraria Regina, 1964. 
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desenfreado. Ensina sendo simples onde medra a arrogância e a prepotência, 

sendo ser onde viça o ter
94

.  

 
 

A professora, Denise Porto Cardoso, ex-aluna e ex-professora desse educandário 

disse-nos que o “Ginásio “Jackson de Figueiredo” era uma escola tradicional de Aracaju”. 

“Ele seguia uma disciplina rigorosa para manter seu status de instituição mais famosa da 

cidade”. (CARDOSO, 2011). Então, lhe foi perguntado quais as melhores lembranças da 

Escola? Quais as maiores lições de sua formação? Ela respondeu:  

 

eu estudava numa escola pequena (Educandário Nossa Senhora Menina), 
quando entrei no “Jackson” fiquei deslumbrada com o Colégio. Eram muitas 

turmas. Meus irmãos tinham estudado lá e eu queria ir pra lá também. No 

exame de admissão o professor me elogiou e eu fiquei toda contente. A 
disciplina era muito rígida e na minha casa já tínhamos uma educação mais 

aberta, mas minha mãe tinha medo que D. Judite me chamasse na preleção e 

meus avós ouvissem, pois morava vizinho ao colégio [...]. A farda ainda era 

saia de pregas, e com ela eu me sentia importante porque o Colégio era 
tradicional da cidade. Aliás, havia internos de Alagoas e Bahia. Os diretores 

nunca ficaram ricos. Eram educadores e não administradores, posto que, 

nunca acumularam fortuna. Eram dedicados a educação dos sergipanos, sem 
se preocupar com riqueza. (CARDOSO, 2011).   

 

Eu fazia parte da seleta parcela da classe média aracajuana que teve a 

oportunidade de estudar nesse importante colégio. Quando entrei neste 
educandário, nos anos 1960, no ginásio, a escola já apresentava as 

características atuais. Eu sempre fui boa aluna, então participava de tudo na 

escola, sempre me destacando. (CARDOSO, 2011). 
 

 

 Para Bourdieu (1998d), o investimento escolar tem uma estreita relação com a classe 

social à qual os indivíduos pertencem, sendo que cada uma utiliza estratégias diferenciadas 

para conservar ou ascender à sua posição na estrutura social. Nesse caso, a classe média tende 

a fazer mais investimentos escolares, pois tem razoável posse de capitais, como também 

porque conseguiu ascensão social via escolarização e tem como projeto continuar esse 

processo. “Seus maiores esforços estão focados em propiciar aos filhos condições favoráveis 

para viabilizar essa continuidade de ascensão, que foi conseguida na escola e pela escola”. 

(BOURDIEU, 1998d, p. 104; 109). 

 Porém, em relação às amizades, “o contato com os colegas era maior fora da escola, 

pois na escola o que se determinava era não conversar”,  

 

                                                
94 In: Revista em Comemoração aos 25 anos de Missão Educativa. Aracaju: Livraria Regina, 1964.    



128 
 

[...] mas eu conversava e a Bedel brigava comigo. Aliás, tinha nota de 

comportamento, eram as minhas menores notas, nunca passava de sete. Eu 

sempre fui boa aluna. Um mês eu tive dez em todas as matérias e a Bedel 
(Miriam) disse que ia me dar dez só para não manchar minha caderneta. Ah! 

Ah! Ah! Ah! Ah! Risos... Na quarta série ginasial eu fui pedir a D. Judite 

para fazer uma quadrilha no São João com a turma, e sabe o que ela me 

respondeu: “mão esquentada dá namoro”. E, não houve quadrilha. Ah! Ah! 
Ah! Ah! Mais uma vez risos... Fora da escola a gente saia junto, frequentava 

a casa um do outro. (CARDOSO, 2011).   

    
 

Ainda, segundo a ex-aluna Denise Porto, ao ser perguntada como era a relação entre os 

alunos e a direção, ela respondeu:   

 

a minha era muito boa, porque os meus avós moravam vizinho ao colégio 

que naquela época se chamava Ginásio “Jackson de Figueiredo” e não 
queriam ver nenhuma reclamação comigo. No geral era uma relação bem 

autoritária. Os alunos tinham muito medo de D. Judite. Professor Benedito 

era mais camarada. Conversa com eles só se fôssemos chamados à diretoria. 
Por isso, a relação entre os alunos e a direção do colégio  era distante e 

respeitosa. (CARDOSO, 2011).  

 
 

 Percebe-se que, a maioria das alunos/as primavam por um bom comportamento para 

que fossem “merecedores” de elogios e aparecessem no quadro de honra estabelecido pela 

escola. Assim sendo, o comportamento dos/as alunos/as eram “orientados” de acordo com as 

regras pré-estabelecidas, ou seja, estar no quadro de honras “representava” para eles o 

sinônimo de “comportamento ideal”. Percebe-se também que esses atos se constituíam de 

valores impressos nas ações pedagógicas, na disciplina escolar, no currículo, na relação 

professor – aluno, na filosofia da escola. 

Quando foi perguntado a ex-aluna Edna Cristina sobre quais as melhores lembranças 

da escola, ela respondeu: “foram os melhores anos de minha vida, guardo esses momentos 

com muito carinho. Lá aprendi tudo o que sei, o amor a terra onde vivo, o respeito aos outros, 

a importância do estudo, sinto muita, muita saudade [...]”. (ARAÚJO, 2011). 

Já para a ex-aluna Gilza Maria “as melhores lembranças foram as amizades que fez”. 

(SOUSA, 2011). 

Para a ex-aluna Edelma as lembranças do colégio eram ótimas. “Para ela foram bons 

momentos vividos nesta escola”. (ANDRADE, 2011). 

Todavia, para o ex-aluno Léo Mittaraquis, as melhores lembranças foram os 

professores:   

 

 



129 
 

Principalmente,  o professor Calumby que era de Ciências, a professora de 

Português e Literatura “a grande Iara Vieira”, as aulas de Geografia com 

Conceição, “inteligentíssima”, o professor Ladislau de Moral e Cívica, ele 
gostava muito de mim. Nas aulas eu discutia os temas com os professores, 

fazia perguntas, porque tudo que me interessava eu perguntava. 

(MITTARAQUIS, 2013).  

    
 

 Entretanto, o que ficou nas lembranças de Léo sobre este colégio não foram muito 

boas, segundo ele,           

 

esta foi uma página de minha vida que eu gostaria de esquecer. [...] você foi 
quem me fez lembrar estes momentos vividos naquela escola que eu  

gostaria de apagar da minha história [...]. Os diretores eram perversos, havia 

tortura física e psicológica. Para mim foram os piores tempos de minha vida. 

Eu não suportava aquela escola. Desejaria que o colégio fosse destruído. 
(MITTARAQUIS, 2013).     

  

Para José Araújo Filho, quanto a relação entre os alunos e a direção ele respondeu:  

 

Nós éramos ainda crianças, mas observávamos que, principalmente, D. 
Judite tinha gênio forte, impunha autoridade, fiscalizava os uniformes se 

estavam perfeitos, olhava as unhas; nós a respeitávamos e a temíamos; na 

realidade, fugíamos de onde ela estivesse. (ARAÚJO FILHO, 2013). 

 
 

Portanto, as trajetórias escolares e as memórias de formação são lugares privilegiados 

de construção do entendimento. São experiências intensas de exposição e autoconhecimento, 

de descoberta dos laços entre a memória pessoal e social, que nem todos têm a mesma visão, 

pois, muitos vivenciaram este passado escolar com prazer e alegria o que não aconteceu com 

o egresso do colégio, Léo Mittaraquis, porque as lembranças, nem sempre são iguais para 

todo mundo. Como adverte Eliane Yunes: 

 
as bagagens da memória pessoal e social, rastreadas, multiplicam-se na 

partilha, apuram detalhes na narração, ganham foco caleidoscópico na 
associação e nem assim esgotam o acervo com que o sujeito lida, pois 

museus, bibliotecas, cinematecas, prédios, academias, universidades, 

cidades, imagens e normas muitas vezes são formas de memórias 
institucionalizadas, cuja rememoração está sob controle social rígido. Estas 

memórias se tornam muitas vezes sagradas e alienam-se do cotidiano dos 

sujeitos, embora mantenham seu valor intrínseco. (YUNES, s/d, p. 2). 
 

A educação pela memória conduz o sujeito simultaneamente para dentro e para fora de 

si mesmo num processo contínuo de solidariedade no qual a diferença do outro, quando 

percebida, é afirmada e não desqualificada. 
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 Por sua vez, além desses alunos, pode-se relacionar mais alguns egressos que fizeram 

parte deste educandário e que se destacaram na sociedade aracajuana, seja como político, juiz, 

médico, jornalista, empresário, professores, entre outros. Visibilidade que se configura nas 

páginas da Revista em comemoração aos 40 anos desta escola95.  

 

Figura 14 - Lista de ex-alunos que estudaram no “Jackson de Figueiredo” 

 

Fonte: Revista em comemoração aos 40 anos do colégio “Jackson de Figueiredo”, 1978. 

                                                
95

 A relação dos alunos expostos na página da revista em comemoração aos 40 anos de fundação do colégio 

“Jackson de Figueiredo”, não exclui os outros alunos que estudaram neste educandário, apenas foi feita uma 

amostragem de alguns alunos mais conhecidos da cidade, pois não havia possibilidades de colocar nesta lista 

todos os estudantes do colégio.  
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De acordo com o que se observa sobre o capital cultural, social e econômico, desses 

alunos, percebe-se que eles eram vistos como pessoas de um poder aquisitivo de destaque, do 

Estado ou até fora dele, posto que, muitos que eram internos, vinham das cidades alagoanas e 

baianas para se revestir de uma educação esmerada e de qualidade, visto que a fama desta 

instituição ia até os lugares mais distantes, para de lá trazer esses jovens para desfrutar de um 

ensino eficiente e enriquecedor96.  

Graças a esse empenho, de “Instruir e Educar”, lema que se mantinha no símbolo do 

Colégio e em sua estrutura educacional, o colégio manteve por muitos anos esse ideal de 

educação que deu certo. Era uma escola que primava pela rigorosidade em seu ensino. Os 

diretores consideravam os alunos como seus filhos fossem, por isso, não cansavam de passar 

sermões quando fosse necessário, para levá-los a uma educação perfeita97.  

Segundo o egresso deste colégio Léo Mittaraquis: 

 

 
Primeiro, o colégio tinha  classes sociais bastantes delimitadas, os filhos dos 
empresários, profissionais liberais, comerciantes, entre outros, que, graças ao 

nome que o colégio alcançou, [...] vinham [...] [e] frequentavam o internato e 

o externato do colégio. Por outro lado, tinham alguns poucos alunos que 
eram da classe menos favorecida e que frequentavam a escola,  pagando-a 

com dificuldades ou mesmo alguns bolsistas. Então a gente tinha duas 

classes sociais, embora a gente convivesse no ambiente escolar, de uma certa 
forma, harmônica, mas na realidade eram duas classes que se mantinham 

distantes e equidistantes. Eu me isolava. (MITTARAQUIS, 2013). 

 

 

As recordações trazem à tona essas distinções a partir da origem social de cada 

indivíduo. Elementos que deixam marcas e que nem o tempo faz apagar da memória. 

Reconhecendo a pluralidade e diversidade no interior de cada grupo, pela configuração 

específica que se formava. Assim, percebe-se mudanças, que nem sempre podem ser 

consideradas integradoras, mas que sugerem tanto aproximações quanto distanciamentos. 

Além dessas observações, configura-se no perfil da clientela as afirmações que 

corroboram com a constatação que se efetiva a partir de análises elaboradas sobre as 

matrículas dos alunos deste colégio entre 1949 a 195398, cujos pais aparecem como pessoas  

que detinham um capital econômico rentável.   

                                                
96 Após ter verificado os registros de alunos/as, disponíveis nos arquivos do colégio, percebe-se que eles/elas 

eram, em sua maioria , filho/as de comerciantes, funcionários públicos e famílias tradicionais de Sergipe. 
97 In: Revista em Comemoração aos 25 anos de Missão Educativa. Aracaju: Livraria Regina, 1964. 
98 Não foram colocados no Quadro 6 os anos anteriores a 1949, porque não foram encontrados livros de 

matrícula deste período. 
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A partir desta visão de capital econômico e social, mostraremos, no quadro a seguir a 

condição econômica dos alunos, a partir da profissão dos pais, numa demonstração clara que a 

maioria dos estudantes desta escola era de uma classe social privilegiada.      

 

Quadro 6 - Profissão dos pais dos alunos que estudavam no colégio “Jackson de Figueiredo” 

de 1949 a 1953 

ANO PROFISSÕES TOTAL 

1949 TABELIÃO 02 

 FUNCIONÁRIO PÚBLICO 04 

 COMERCIANTE                       07 

 COMERCIÁRIO 01 

 FUNCIONÁRIO FEDERAL 04 

 JUIZ DE DIREITO 01 

 ESCRIVÃO 01 

 FAZENDEIRO 09 

 BANQUEIRO 01 

 NEGOCIANTE 06 

 TÉCNICO AGRÍCOLA 01 

 USINEIRO 02 

    BANCÁRIO 02 

 MECÂNICO 01 

 MÉDICO 02 

 CONTADOR 01 

 ENGENHEIRO TÊXTIL 01 

 LAVRADOR 01 

 DENTISTA 01 

 COLETOR DE TRIBUTOS 02 

 EMPRESA PARTICULAR 02 

 DOMÉSTICA99 53 

 PROFESSORA 01 

 OPERÁRIA 01 

  TOTAL: 107  

   

1950 MÉDICO  02 

  TOTAL: 02  

1951 COMERCIANTE 04 

 PROFESSORA 03 

 DOMÉSTICA 02 

 MÉDICO 02 

 ENFERMEIRO 01 

  TOTAL: 12  

1952 PROFESSOR 01 

 DOMÉSTICA 12 

 INDUSTRIAL 02 

 PROFESSORA 03 

 COMERCIANTE 03 

 ENFERMEIRO 01 

 ADVOGADO 01 

 AGRICULTOR 01 

                                                
99 O termo  “doméstica” era utilizado para indicar a profissão da mãe dos alunos da instituição, que significava 

aquela que se dedicava aos afazeres domésticos e não gerava renda, por isso, essa profissão não vai ser 

considerada para o estudo. 
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 BANCÁRIO 01 

 PECUARISTA 01 

  TOTAL: 26  

1953 NÃO CONSTA A PROFISSÃO DOS PAIS NO LIVRO DE 

MATRÍCULA NESTE PERÍODO 

_______ 

Fonte: Arquivo do Colégio “Jackson de Figueiredo”. Livro de registro de matrícula de 1949 a 1953   

(Quadro elaborado pela autora). 

 
 

A partir do quadro acima foi possível verificar que as profissões dos pais dos alunos 

eram de destaque na sociedade aracajuana, a partir de seu capital econômico e social. É 

possível fazer essa afirmação porque, a maior parte deles eram de comerciantes, funcionários 

públicos em geral, incluindo funcionário federal, negociante, médico, fazendeiro, agricultor, 

lavrador, professor, bancário, juiz, etc., além de outros ofícios que se destacavam. Profissões 

que eram consideradas importantes para a sociedade, pois geravam um poder aquisitivo 

elevado para seus possuidores.  

Para Bourdieu (1998d, p. 93) o capital econômico refere-se às condições financeiras, 

patrimoniais e de renda de cada sujeito e de sua família, sendo um tipo de capital que pode 

interferir diretamente na opinião e expectativa de cada sujeito, uma vez que as esperanças 

subjetivas são perpassadas e circunscritas por determinadas condições objetivas. Deste modo, 

conforme condições econômicas e culturais, posições sociais e habitus, tendem a ser 

excluídas vontades de se desejar o que seria, em tese, improvável para determinadas posições 

sociais ou de classe. Segundo este autor o capital econômico pode ser compreendido como 

instrumento auxiliar na formação, reprodução e obtenção do capital cultural. 

Por isso, ao referir-se às elites econômicas e culturais, Bourdieu (1998b) considera 

que, apesar do forte investimento feito na escolarização dos filhos, ela ocorre de uma forma 

bem mais descontraída e diletante do que a que ocorre nas classes médias. Isso aconteceria 

porque o sucesso escolar no caso dessas famílias seria tido como algo natural e não 

dependeria de um esforço de mobilização familiar. As condições objetivas dos diferentes 

capitais presentes nessas famílias tornariam o fracasso escolar bastante improvável, sem falar 

que a elite não sofreria a pressão do sucesso escolar, já que seu status econômico já a manteria 

na sua posição de classe dominante.     

Ainda, na perspectiva de Bourdieu,  

   

a realidade social se estrutura, então, em função de diferentes formas de 

riqueza. Cada indivíduo, a cada momento, contaria com um volume e uma 

variedade específica de recursos trazidos do “berço” ou acumulados ao 
longo de sua trajetória social, que lhe assegurariam determinada posição no 

espaço social. (NOGUEIRA & NOGUEIRA, 2006, p.52).   
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Esses recursos seriam investidos pelo indivíduo em diferentes mercados (econômico, 

de trabalho, cultural, escolar, matrimonial, entre outros), de forma a garantir sua ampliação e 

acumulação. A lógica do mercado, do investimento, da rentabilidade e da acumulação não 

seria exclusiva do campo econômico. Por isso, o universo escolar, por exemplo, poderia ser 

considerado como um mercado no qual os indivíduos investem um volume maior de recursos 

– sobretudo capital cultural – e obtém, em função disso, retorno mais ou menos elevado, na 

forma de sucesso escolar e de diploma.    

Para Bourdieu (1992), “ao converter hierarquias sociais em hierarquias escolares, o 

sistema escolar cumpre sua função, de legitimar e perpetuar uma ordem social”. 

(BOURDIEU, 1992, p. 310). Assim, ao abrir suas portas aos filhos de frações de classes 

economicamente e culturalmente bem providas de recursos, as instituições escolares 

promovem uma separação arbitrária entre aqueles que podem frequentar os cursos por elas 

oferecidos e aqueles que devem recorrer às escolas públicas primárias e secundárias.      

A noção de capital cultural é o suporte para o entendimento da associação entre 

desempenho educacional e a origem social dos alunos, da dinâmica, enfim, que exclui ou 

limita a escolaridade das crianças que pertencem a determinados grupos sociais. Capital 

cultural sugere a posse de conhecimento e informações específicas, ligadas à cultura 

considerada legítima. O sucesso na escola dependeria deste capital (que é função da classe ou 

grupo social a que pertence o aluno), já que o sistema de ensino tem papel fundamental na 

valorização da cultura. 

Pierre Bourdieu (1998), expõe que é no seu processo de socialização primária que as 

crianças adquirem um certo capital cultural e um certo ethos100 que definirão suas posturas 

com relação à escola e o próprio capital cultural, e considera a transmissão doméstica do 

capital cultural como “o mais oculto e determinante socialmente dos investimentos 

educativos”. (BOURDIEU, 1998, p. 73). 

Por sua vez, Bencostta (1996) admite que “a educação voltada para as elites é 

considerada uma forma de civilizar os membros que futuramente conduzirão a sociedade”. 

Essa sociedade que buscava se adaptar a um novo contexto político e econômico, assumia 

                                                
100 “Sistema de valores implícitos e profundamente interiorizados, que contribui para definir, entre coisas, as 

atitudes face ao capital cultural e à instituição escolar”. (BOURDIEU, 1998, p.42). “Disposições e práticas nem 

sempre conscientes resultantes da experiência vivida”. (NOGUEIRA & NOGUEIRA, 1997, p.114). 
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características próprias. A escola particular é o espaço onde essa elite se desenvolve 

intelectualmente, onde valores são elaborados e toda uma cultura dominante é gestada.  

Portanto, possuir um filho estudando em uma escola conceituada era dar um passo a 

mais no caminho da acumulação do capital cultural. No início do século XX ganhava cada 

vez mais força o mito de que a educação era o caminho para a ascensão social e, dentro das 

camadas médias esse axioma ganhou muitos adeptos. (XAVIER, 1990).  

No entanto, na prática, vontade e capacidade não podiam vencer a ausência de capital 

econômico ou cultural. A herança cultural  e a posição econômica definiam quem ocupava os 

melhores cargos e seguiam as carreiras de maior prestígio. 

Essves são pressupostos que se confirmam a partir do livro de registro de matrículas 

dos frequentadores desse colégio. Porque, a escola é compreendida como polo privilegiado 

para a elaboração de uma cultura, de um modo de viver, de uma concepção de mundo capaz 

de ampliar as possibilidades de civilidade, sociabilidade e mobilidade social, desde que seus 

alunos detenham um capital cultural e econômico para isso. 

Para compreender todo esse processo deve-se levar esses alunos a entender que a 

escola prepara os educandos para se projetar na vida e é na sala de aula que essas 

transformações acontecem. 

 

4.3 AS AULAS  

 

 No primeiro dia de aula normalmente os alunos eram recebidos com um ato de fé 

católico, seguido de uma preleção normalmente realizada por um professor. Ele falava sempre 

sobre a educação no Brasil e em Sergipe, sobre o comportamento dos jovens, as questões 

econômicas, políticas e sociais. Ao término era feita uma saudação aos alunos, por D. Judite, 

que os convocavam a voltarem com tranquilidade, de espírito alegres e bem dispostos, 

sentindo no íntimo do seu coração a responsabilidade de reter na mente as aulas ministradas e 

se manter com disciplina e assiduidade. Aos presentes eram oferecidos doces finos e 

bebidas101.     

 Esta era uma maneira de incentivar o aluno que chegava ao colégio. As informações e 

os elogios faziam parte de um movimento em prol da boa educação, bem como  mostrar como 

o aluno deveria se portar dentro do educandário, ou seja, com educação, presteza, polimento e 

alegria, dispostos a estudar, este era o ritual. 

                                                
101 In: Revista em comemoração aos 25 anos de Missão Educativa. Aracaju: Livraria Regina, 1964.  
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 As escolas tradicionais trabalhavam com o sistema que privilegiava a quantidade de 

informação, misturando os conteúdos significativos com os de pouco significado para àquele 

momento. Questionários eram usados para reforçar o conteúdo e as avaliações que serviam 

apenas para medir a assimilação desses conteúdos.   

 Em muitas escolas ainda se mantinha um estrado no qual permitia ao professor 

manter-se ali. Esta era uma forma de mostrar que o professor era superior, era quem mandava 

e o aluno tinha de obedecer. Este tablado não foi mencionado pelos entrevistados do colégio 

“Jackson de Figueiredo”, porém, em relação às aulas, eles deram muitas informações. 

Nelas, as lições eram exploradas com o máximo cuidado e boa vontade, de modo 

prático e de acordo com os princípios da pedagogia moderna, ou seja, as ideias da Escola 

Nova. Nesse sentido, os professores, em suas aulas, utilizavam mapas e outros materiais 

didáticos fartos e modernos, vindos de São Paulo, conforme noticiou o jornal Correio de 

Aracaju (1939)102. 

Por sua vez, em relação às aulas a ex-aluna Gilza Maria afirmou:    

 

o ensino religioso era ministrado pelo Monsenhor Carlos Camélio Costa. O 

Monsenhor, durante as aulas, costumava ensinar o catecismo, doutrinas 
cristãs, noções gerais dos deveres morais e religiosos. Explicação sobre os 

dogmas fundamentais da religião católica, com o intuito de formar o 

educando espiritualmente e para a vida.  Ela ainda diz: todo ano se 

comemorava à Pascoa e a 1ª comunhão. A professora do colégio reforçava o 
ensino do Catecismo para aqueles que quisessem fazer a 1ª comunhão. 

(SOUSA, 2011). 

 

  

  A diretora do educandário exigia dos alunos a prática dos deveres religiosos católicos. 

Na aula, os estudantes rezavam todos os dias, no início e no fim do período escolar, e 

cantavam cânticos religiosos. “Todos sabiam de cor os deveres dos cristãos: os Dez 

Mandamentos da lei de Deus, os dogmas da fé, os pecados mortais e os veniais, os vícios 

capitais e muitas outras obrigações impostas pelo catolicismo” (SOUSA, 2011). 

 Os dirigentes do colégio consideravam a religião como ponto essencial para a 

formação da personalidade do educando. O Ginásio “Jackson de Figueiredo” mantinha as 

aulas de religião e tomava todas as providências no sentido de que seus alunos reconhecessem 

no catolicismo o caminho cristão que deveriam seguir. Apesar de ser um Ginásio de 

orientação católica com missa todos os domingos para os seus matriculados, o Educandário, 

                                                
102 Jornal Correio de Aracaju  em 24 de fevereiro de 1939, p. 3. 
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providenciava aula de outra qualquer religião, desde que ela somasse mais de vinte adeptos 

entre os alunos103.    

Os entrevistados afirmaram que a diretora mantinha palestras mensais, no colégio, 

com o intuito de formar o caráter dos adolescentes, manter elevados, o nível espiritual e moral 

dos mesmos, cujos temas escolhidos eram adequados a uma formação ajustada e equilibrada.   

 

Assim, os ginasianos, internos e externos, filiados ao J.E.C. (Juventude 

Estudantil Católica), recebiam aulas de formação espiritual encontrando no 
Reverendo Padre Euvaldo Andrade um conselheiro e amigo a quem todos 

lhe confiam os seus problemas. Viam nesse Sacerdote de Cristo um guia 

para as dúvidas de suas consciências, muitas vezes, perturbadas pela 
materialização da época atual104.  

 

 

Além disso, o educandário mantinha professores capacitados para instruir os jovens no 

conhecimento da Lei Divina, nunca ficando à margem como se fora uma “Matéria Caduca”105. 

Percebe-se, portanto, a interferência direta da igreja católica na escola, local que reunia 

crianças e jovens, tornando-se mais fácil a catequese, isto é, a divulgação da doutrina cristã 

nos primeiros anos de vida dos educandos, porque:  

 

a educação e mais precisamente o ensino religioso, são considerados como 

instrumentos de recuperação dos valores perdidos [...]. [...] O ensino 
religioso era um instrumento de formação moral da juventude, [...] por isso, 

que insistimos sempre na necessidade de prestigiar a religião, na 

conveniência de educar a juventude moral e civicamente, na proteção ao lar 
e à família [...]. (HORTA, 1994, p. 106-107).  

 

 

Havia um vínculo muito forte entre a igreja e a escola, que vem desde o passado, 

desde o tempo que a igreja era a que comandava todos os grupos existentes na sociedade.  

Por meio da fala dos ex-alunos do colégio, ainda pode-se perceber que havia uma 

herança deixada pelos antepassados, onde essa questão de seguir a "risca” os princípios 

pregados pela igreja católica era algo sagrado. 

  Assim, por intermédio da escola, a igreja começava a catequizar as crianças com suas 

pregações. Os devotos acreditavam tanto em Deus que praticavam a sua fé com receio de que, 

se fossem contra os preceitos da igreja seriam castigados pelo altíssimo quando morressem. 

Na realidade, o governo Vargas, tentava recuperar os valores ligados à Religião e à 

Família, elementos fundamentais do autoritarismo estadonovista. Os valores ligados à Pátria 

                                                
103 In: Revista em comemoração aos 25 anos de Missão Educativa. Aracaju: Livraria Regina, 1964, p.64. 
104 In: Revista em comemoração aos 25 anos de Missão Educativa. Aracaju: Livraria Regina, 1964, p.61 
105 In: Revista em comemoração aos 25 anos de Missão Educativa. Aracaju: Livraria Regina, 1964, p. 62 
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sofrem uma “revisão”, consequência da redemocratização e da nova realidade internacional. 

“O patriotismo mobilizador da juventude, tão acentuado durante o Estado Novo, é novamente 

por ele substituído pela educação moral e cívica; ele não fala mais em Estado forte e sim em 

boa organização política da sociedade”. (HORTA, 1994, p. 109).   

Assim, a Lei Orgânica do ensino Secundário rezava:  

 

O ensino religioso será ministrado pelos estabelecimentos de ensino 

secundário que o adotarem, em uma ou duas aulas semanais, que serão 
incluídas pelos horários entre os trabalhos escolares normais. (PORTARIA 

MINISTERIAL  nº 97, 1942, p. 56). 

 

 

 De acordo com essas instruções, a finalidade das aulas de religião seria formar 

cristãos. Para isso seriam estudados no curso ginasial as principais verdades da fé, os 

princípios da moral cristã, o culto e os sacramentos (HORTA, 1994, p. 123). Esses 

ordenamentos eram estimulados pelo colégio “Jackson de Figueiredo”, cujos alunos eram 

orientados a seguirem esses preceitos.    

Um ponto interessante é a localização da escola. Observava-se que ela está 

estrategicamente localizada em frente à Catedral Metropolitana de Aracaju, este é um dos 

motivos do contato tão intenso com os padres, por isso, eles podiam dar sempre ensinamentos 

religiosos aos educandos e muitas vezes orientar as aulas de religião, além de fazer com que 

os alunos participassem frequentemente das missas e eventos religiosos, pois os diretores 

assim o exigiam, visto que, eram católicos professantes.  

Com essa perspectiva, as aulas de religião eram ministradas e a escola incentivava 

seus alunos a participarem de todos os eventos que eram patrocinados pela igreja ou pela 

escola. 

Por sua vez, as aulas de educação física eram ensinadas de acordo com os preceitos 

vigentes na década de 1930. 

Como não poderia deixar de ser, o debate sobre a escolarização da Educação Física 

adere às políticas estatais, emergindo como poderoso instrumento de progresso, como 

colaboradora e disciplinadora da vontade, da moral, da saúde e da higiene. A Educação Física 

se justificaria no interior da escola, ao mesmo tempo que, assumiria com a Educação o 

estatuto de solução para os problemas nacionais.   

Por isso, na década de 1930, as aulas de educação física passam a fazer parte dos 

programas de ensino, tornando-se obrigatórias, conforme descrevem abaixo dois artigos da 

Constituição de 1937:  
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Artigo 131 – A Educação Física, o ensino cívico e os trabalhos manuais, 

serão obrigatórios em todas as escolas primárias, normais e secundárias, não 

podendo nenhuma escola de qualquer desses graus ser autorizada ou 
reconhecida sem que satisfaça àquela exigência.  

Artigo 132 – O Estado fundará instituições ou dará o seu auxílio e proteção 

às fundadas por associações civis, tendo umas e outras por fim, organizar 

para a juventude períodos de trabalho anual nos campos e oficinas, assim 
como promover-lhes a disciplina moral e o adestramento físico, de maneira a 

prepará-la ao cumprimento dos seus deveres para com a economia e a defesa 

da nação. (BRASIL, 1999, p. 116). 
 

 

 Desta forma, a Educação Física estava contemplada na lei, e as instituições de ensino 

que pleiteavam reconhecimento do governo deveriam cumprir com estas exigências. Assim, 

no final do Estado Novo, o processo de esportivização da Educação Física Escolar significou 

uma contraposição aos antigos métodos de ginástica tradicionais. Assim sendo, o esporte 

passou a ganhar forças e incorporou-se às instituições escolares. 

Após alguns anos a escola  “Jackson de Figueiredo” investiu também na educação 

esportiva, compreendendo-a como parte integrante da vida do estabelecimento. Eram 

ministradas aulas a todos os alunos que o quisessem, porém, para aqueles em que não havia 

interesse com essa prática esportiva, existia a educação física que fazia parte do currículo 

obrigatório.   

A partir daí, o colégio começou a ministrar aulas de Ginástica Rítmica, Dança 

Moderna, Natação, Vôlei e Basquete, que eram cultivados de acordo com a técnica moderna e 

com o fim de educar o aluno a se portar como cavalheiros, além de lhe desenvolver a força e 

agilidade nas disputas amistosas de treino ou competição com outros colégios.  Portanto, eram 

exigidos, tanto na “Ginástica” como nos Esportes, como bola ao cesto, a “absoluta moralidade 

de linguagem e delicadeza entre parceiros ou antagonistas”106
. 

Entretanto, inicialmente as aulas de educação física, no colégio, eram ministradas de 

maneira não tradicional:   

comumente eram ensinadas ao ar livre
107

. Os alunos eram levados aos 

parques e arrabaldes da cidade, aproveitando todo o ensejo para uma lição de 

coisas. Transformando intencionalmente essas aulas em verdadeiras 
excursões, ministrando então lições de botânica, mineralogia e algumas 

outras das muitas subdivisões, ciências físicas e naturais
108

.    

                                                
106 In: Revista em comemoração aos 25 anos de Missão Educativa. Aracaju: Livraria Regina, 1964. 
107 No Anexo 4 apresento uma página do “Correio do Colegial” com a Educação física do Colégio “Jackson de 

Figueiredo”. 
108 In: Revista em comemoração aos 25 anos de Missão Educativa. Aracaju: Livraria Regina, 1964, p. 52. 
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Eram essas lições, exploradas pelo corpo docente do colégio, que tinham com seus 

alunos o máximo cuidado e boa vontade, explicando com carinho a todas as perguntas dos 

educandos109.  

 Assim sendo, a Educação Física Escolar assumiu funções de acordo com diversas 

tendências: militarista, higienista, biológicas, pedagógicas, entre outras, que ainda hoje 

permeiam sua prática. (GONÇALVES, 1997). 

Por isso, o corpo dos educandos foi objeto de conformações necessárias ao 

desenvolvimento da escolarização: as dimensões das carteiras, os espaços escolares, as formas 

de escrita, os tempos destinados às disciplinas e aos intervalos, disciplinas que conformavam 

às crianças e suas condutas moral e fisicamente, enfim, uma série de dispositivos foram 

implantados e estavam diretamente relacionados ao comportamento corporal dos alunos.    

Vale ressaltar também que a educação física era considerada uma aliada importante na 

higienização  da população, pois, era caracterizada por seu caráter normativo, disciplinador e 

moral, voltado para a saúde e o asseio da população brasileira.    

O colégio “Jackson de Figueiredo” confirmava essas diretrizes, pois atendia aos 

pressupostos higienistas e utilizava à educação física, para atender seus preceitos, no entanto, 

por ter um pátio muito pequeno essas atividades, inicialmente, eram realizadas na rua, visto 

que não existia espaço para ministrar essas aulas dentro do colégio. 

Posteriormente esses problemas foram sanados, posto que os alunos eram enviados a 

outras instituições para elaboração desta prática , como afirma a ex-aluna Gilza Maria:  

 

a nossa educação física era feita na Escola Normal, pois na escola não havia 

espaço. Havia esporte como basquete e vôlei e eu participava do vôlei. O 

uniforme era short folgado, com elástico, quase no joelho. No  geral, as 

outras aulas eram expositivas.  [...] A educação física das meninas era 
realizada em dias diferentes dos meninos. (SOUSA, 2011).   

 

Assim, essas aulas eram separadas, com espaços específicos e exercícios exclusivos 

para cada sexo. Os depoimentos dos egressos do Ginásio “Jackson de Figueiredo” sublinham 

a separação dos alunos e das alunas nas aulas de Educação Física, que eram ministradas por 

um professor especialista em Educação Física. Enfim, realizavam o que  determinava a Lei: 

 

 

 

                                                
109 In: Revista em comemoração aos 25 anos de Missão Educativa. Aracaju: Livraria Regina, 1964, p. 52. 
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Art. 25. Serão observadas, no ensino secundário feminino, as seguintes 

prescrições especiais:  

1. É preferível que a educação secundária das mulheres se faça em 
estabelecimentos de ensino de exclusiva frequência feminina.   

2.  Nos estabelecimentos de ensino secundário, frequentados por homens e 

mulheres, será a educação destas ministrada, sempre que possível, em 

classes exclusivamente femininas.  
3.  A orientação metodológica dos programas terá  em  mira  a  natureza  da                      

personalidade feminina e  bem  assim a  missão  da  mulher  no  lar.  

(BRASIL, DECRETO-LEI Nº 8.347de 10 de DEZEMBRO de 1945). 
 

  

No “Jackson de Figueiredo” estudavam meninos e meninas em salas separadas e/ou 

em turmas mistas, mas meninos de um lado e meninas de outro. Isto também acontecia nas 

aulas de Educação Física, confirmando o que rezava a lei.   

Comprovações feitas também pelo ex-aluno José Araújo Filho, que relatou: “só 

começou a ter aulas de Educação Física no curso ginasial, em 1954, e que as aulas eram 

separadas por sexo”. (ARAÚJO FILHO, 2013).     

A ex-aluna Denise Porto, que se formou no curso ginasial em 1965, também recorda 

que as aulas de Educação Física eram separadas por sexo e realizadas fora do Ginásio 

“Jackson de Figueiredo”, pelo fato de o pátio do colégio ser pequeno e não ter espaço 

adequado para os exercícios físicos. Ela afirmou:  

 

que nada!!! As aulas dos meninos era um dia e a das meninas era outro. Se 

as aulas dos meninos fossem segunda e quarta, por exemplo, a das meninas 

eram terça e quinta. Na 1ª série ginasial eu fiz educação física onde hoje 

funciona a rádio Cultura. Lá funcionava a Ação Católica. Na minha época, 
as alunas tinham aulas de Educação Física ao ar livre, depois o colégio foi 

ampliado e fizeram uma quadra, e a educação física era feita no colégio 

mesmo. Relata ainda que, nas aulas de Educação Física, das meninas, se 
restringia  a “exercícios básicos”, como correr, pular corda. (CARDOSO, 

2011). 

 

 

Portanto, de acordo com afirmações dos ex-alunos, no Colégio “Jackson de 

Figueiredo” os horários das aulas de Educação Física eram separadas; as meninas eram 

separadas dos meninos, bem como nos recreios, uma vez que não era prudente meninas 

brincando com meninos. Essa separação, além de seguir as determinações legais, se 

encontrava de acordo com o comportamento moral determinado pelos pais. Desde criança, as 

meninas eram ensinadas a terem um comportamento adequado ao sexo feminino. 

Por sua vez, o ex-aluno Léo Mittaraquis, que estudou no colégio em 1974, registrou 

que:  
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a Educação Física era feita dentro do colégio mesmo, no pátio, pois já havia 

a quadra para esse fim. O professor de Educação Física era Miter Maia. Nós 

corríamos, circulávamos na quadra, colocávamos as pernas para cima, para 
descansar. Só faziam Educação Física, neste horário, os meninos. 

(MITTARAQUIS, 2013).    

 

 

 De acordo com os registros dos egressos do colégio, podem ser extraídas algumas 

reflexões sobre o “cultivo dos corpos” desses estudantes. Aparece mais uma vez a tentativa de 

instituir diferenças e impor restrições às práticas comuns entre meninos e meninas já na 

disposição dos espaços, com a separação de um pátio de recreio para meninas e outro para 

meninos, impedindo as aulas coletivas. Um muro invisível construído nas práticas escolares 

substituía o muro real que fora criado na mente dos dirigentes para separar crianças que eram 

de sexos diferentes, porque não era permitida essa união.     

A ex-aluna Edna Cristina que estudou no colégio em 1977, relatou que:  

 

as aulas de Educação Física eram bem diferentes das que ministram hoje. 

Naquela época fazíamos por fazer, jogávamos por jogar, hoje em dia os 

alunos sabem por que estão fazendo Educação Física, conhece seus 

benefícios, é uma prática diferente, contextualizada. Nessa época, já 
fazíamos aulas juntos, só que os times não eram mistos, era só de meninos e 

só de meninas, igualzinho a sala de aula, tudo separado, lado dos meninos e 

lado das meninas, apesar de ser na mesma hora. (ARAÚJO, 2011).     

  

 

 Percebe-se, portanto que nas afirmações da ex-aluna Edna Cristina, já se observava a 

mudança na regulamentação das aulas de Educação Física, pois, os alunos, tanto do sexo 

masculino como do sexo feminino já faziam aulas no mesmo horário, apesar de separados, 

meninos de um lado e meninas de outro. Questão que se entende, pois, a legislação, nesta 

época, já admitia esta junção. A lei 5692/71 no seu Art. 7º  rezava:  

 

será obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, Educação Física, 

Educação Artística e Programa de Saúde nos currículos plenos dos 
estabelecimentos de 1º e 2º graus, observado, quanto a primeira o disposto 

no Decreto-lei nº 869, de 12 de setembro de 1969.  

 
 

Vê-se-claramente que nessa lei já não se fala em separação dos sexos em aulas de 

Educação Física. Houve uma mudança importante com esta nova legislação.  O que se 

percebe é que a Educação Física será ministrada a todos os alunos sem distinção de sexo, de 

acordo com o que está determinado na lei. 
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Observa-se nos depoimentos efetuados, que existem experiências diferentes, versões 

diversas, de acordo com a época e a forma como cada um viveu as suas relações dentro do 

colégio, ou seja, ratifica-se aqui o que Chartier (1990, p. 52) nos sinaliza: “As percepções do 

mundo social não são de forma alguma discursos neutros”. “São elaborados a partir da 

vivência de cada indivíduo”.  

Por isso, para Chartier (1990, p. 52-53), as percepções dos sujeitos não são neutras, a 

realidade se reflete na vida prática, nas ações e atitudes, mesmo inconscientes. Estas 

representações trazem consigo sentidos ocultos, sutis, construído social e historicamente, e 

que muitas vezes se internalizam no inconsciente coletivo apresentando-se então, como 

naturais, e, portanto, dispensando reflexão por parte daqueles que a compartilham, em dado 

espaço e momento histórico. 

Entretanto, Pierre Bourdieu (2009), com sua noção de campo e habitus,  auxiliou no 

entendimento das perspectivas dos diferentes grupos envolvidos, nas fontes selecionadas. 

Pensar a atuação dos sujeitos quando se refere à educação, por meio de diferentes autores e 

fontes, procura se identificar os consensos e antagonismos internos, e responder a hipótese de 

que num mesmo grupo podemos encontrar pensamentos antagônicos, diferentes perspectivas 

sobre uma mesma questão. 

Dessa forma o discurso é o instrumento de expressão e transformação da prática 

política e, é através dessa relação que se chega à compreensão de um determinado campo. 

Contudo, como nos alerta Bourdieu (2009), “a análise de um campo não se restringe apenas às 

práticas dos grupos e de seus discursos, mas incide sobre grande parte das condições materiais 

de sua existência”. (BOURDIEU, 2009, p. 48). 

 Por isso, as conclusões de maior alcance sobre o papel da cultura na construção da 

vida social podem ser alcançadas através da descrição minuciosa do cotidiano, constituído por 

pequenos fatos, até aparentemente insignificantes, mas que, uma vez densamente 

entrelaçados, emprestam ao todo um significado mais amplo. (CHARTIER, 1990).  

Enfim, os relatos aqui agrupados formaram um paralelo de igualdade ou de 

divergência com os pensamentos característicos de cada uma dessas décadas, o que permite 

uma reconstrução histórica mais palpável da prática da Educação Física em Sergipe. 

Demarcando ainda mais a importância da utilização da historia oral. O acesso a estas fontes, 

unidas a uma situação histórica das mesmas, permitiu-se compreender os motivos (dos mais 

diferentes tipos como: acontecimentos históricos, políticos, sociais, bem como, mudanças 

técnico-científicas entre outras) que ocasionaram estas divergências e convergências.      
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Por sua vez, através dos depoimentos dos ex-alunos constatou-se que as aulas eram 

todas expositivas, principalmente às de Língua Portuguesa, na qual havia sessões de leituras, 

interpretação de texto. Deste modo, havia o estímulo à capacidade de expressão e organização 

das ideias, porque só assim o aluno saberia desenvolver algum texto que porventura fosse 

pedido pelo professor, bem como, elaborar textos para o jornal O “Correio do Colegial” que 

era veiculado na escola, por isso, era estimulado essa produção. Esse trabalho da escrita 

possibilitava um registro de desempenho do aluno, que era socializado para os colegas, 

familiares professores e inspetores de alunos, como um padrão ideal de aluno a ser seguido. 

Normalmente essas disciplinas eram trabalhadas em sala de aula de maneira direta com os 

alunos. Eles lembraram ainda, quando o professor entrava na sala de aula os alunos e alunas 

deveriam se levantar.  

O ex-aluno Léo Mittaraquis ressaltou:    

 

[...] o que melhor lesse era chamado para ler lá na frente, eu era chamado 

sempre. Na época em que eu estudava no colégio, que foi em 1974, não 
havia arguição muito frequente, mas quando havia era como forma de 

punição. Havia caderno de dever de casa, mas nem todos os professores 

pediam estes cadernos. Quando devolvia ele dava visto, mas, não corrigia 

conosco, colocava  algumas   observações  escritas,  quando  havia  
necessidade. (MITTARAQUIS, 2013).    

 

Em relação à leitura, por sua vez, muitos alunos só liam na escola, pois, muitos pais 

não as estimulavam em casa, porque tinham medo que eles fizessem leituras que não eram 

próprias da sua idade. Muitas vezes só se utilizavam, em casa, do livro didático ou a Bíblia, 

porque outras leituras eram proibidas no universo caseiro de muitos alunos. Porém, aqueles 

que as estimulavam, indicavam uma leitura específica, como ocorreu com o ex-aluno Léo 

Mittaraquis que relatou:  

 

[...] meus pais liam para mim, Jornais, Revistas, inicialmente, depois eu 
comecei a ler a partir dos cinco anos, então eles começaram a comprar 

revistas, como  a Revista Seleções, Revistas Científicas, Enciclopédias - 

Clóvis Beviláqua que fazia a apresentação da Enciclopédia, Coleção do Pica-
Pau, - esta coleção vinha toda paramentada, própria para estimular o aluno a 

ler, os livros vinham guardados em uma espécie da casinha de madeira – 

contava a história do Pica-Pau, tinha outro livro chamado de Biblioteca da 

Criança – vinham contos de fada e peças de teatro . Li toda coleção da 
História Universal. Li também, curiosidades de Valmir Rodrigues Vidal, 

exercícios que me fizeram gostar de ler e me dedicar até hoje ao prazer da 

leitura. Essas lembranças foram marcantes na minha vida. [...] que saudades 
desse tempo!!! Tenho muitas saudades!!! (MITTARAQUIS, 2013).  
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O aluno entrevistado apresentou-se como um exímio leitor, sobretudo de livros 

relacionados à História, Filosofia e Educação. A leitura, segundo ele, é sua permanente 

companheira. Além do gosto pela leitura, ele gosta de escrever. Observem:  

 

[...] Não é ruído, mas, sim, um som determinado, aquele que nos permite, 

mesmo sem vermos, saber que cai a chuva. É um som que produz assepsia 
acústica, que impõe silêncio. E nós, de alma pluviométrica, nos sentimos 

gratos por podermos, nesses momentos, ouvir nossos pensamentos. Final de 

semana chuvoso, final de semana pensante. (MITTARAQUIS, 2013). 
 

 

Léo Mittaraquis relatou também que aprendeu a gostar de ler com as leituras que sua 

mãe lhe fez, além das compras de vários livros e enciclopédias, próprias da idade. Desde 

então sente muito prazer com a leitura, prazer este que foi edificado na infância. Segundo ele, 

quando aprendeu a ler descobriu a riqueza que poderia obter ao dominar aquele instrumento. 

O encanto pela leitura nunca mais o deixou e com isso tenta vencer as horas de ócio. Como os 

alunos de sua época, o ex-estudante entrevistado teve seus primeiros ensinamentos 

transmitidos em casa por sua mãe. 

Por sua vez, a ex-aluna Gilza Maria afirmou que: 

  
as aulas eram expositivas e quase sempre precedidas de um esquema feito no 

quadro-negro. Os professores escreviam no quadro e nós copiávamos ou eles 

falavam e nós escrevíamos. Tínhamos que ficar atentos para entender os 

assuntos explicados. Os livros ajudavam. No entanto, havia aqueles que não 
faziam esquemas, apenas começavam a falar, jogando aos seus alunos todo o 

seu conhecimento. As aulas de muitos professores eram tão contagiantes que 

não se ouvia nenhum barulho, só os pensamentos voltados para o que era 
ensinado, chegava a imaginação a rodopiar, pensando nos acontecimentos 

que eram passados da História. História que parecia ser vivida por todos, 

pois era tão bem esplanada que parecia ser real. Às vezes os professores 
faziam arguição de surpresa. A média era seis e tinha oito provas. (SOUSA, 

2011). 
  

 Na maioria dos educandários, nessa época, as aulas normalmente eram expositivas, 

onde o professor era convenientemente treinado, nas Faculdades de Filosofia, para ministrar 

suas aulas seguindo um padrão de postura, ou seja, enquanto estivesse escrevendo, mantinha 

uma posição adequada a fim de fazer com que os alunos copiassem rapidamente o conteúdo 

colocado no quadro negro, ao mesmo tempo que, observava quem não estava copiando ou se 

distraísse por algum motivo.  

Constata-se, através das entrevistas, que o docente, no período estudado, tinha bastante 

valor perante a sociedade. Ele era respeitado e a relação aluno/professor era bastante formal e 

hierárquica. O professor era uma verdadeira autoridade, além de ser, também, autoritário e 
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muitas vezes, punia os alunos com castigos severos. As crianças eram muito reprimidas e não 

tinham liberdade de ação, entretanto, essa severidade contava com o apoio dos pais e da 

sociedade em geral.  

Ademais, observou-se, através das entrevistas, que as práticas avaliativas 

concretizavam-se através de testes escritos e orais, com a finalidade de verificar o 

desempenho dos alunos, que ocorriam com certo rigor e controle. “Além da verificação de 

desempenho do aluno, eram avaliados os comportamentos”. (CARDOSO, 2011).     

Afirmação também apresentada pelo ex-aluno José Araújo:  

 

No curso primário, as aulas eram expositivas, com muitos deveres para casa, 
corrigidos, às vezes oralmente, noutras a professora levava os cadernos para 

sua residência, no dia seguinte comentava e explicava os erros mais 

frequentes. Havia arguição frequentemente. Havia sabatina entre as equipes. 
As provas eram feitas com dois tipos de questões, para evitar a “cola”. O 

modelo era de questões subjetivas e discursivas. As provas eram mensais. 

(ARAÚJO FILHO, 2013). 
 

 

Para Bourdieu (1968), o momento formal da avaliação, com suas provas, exames, etc., 

representam a face mais visível dos valores escolares e das escolhas implícitas do sistema de 

ensino. (cf. BOURDIEU; PASSERON, 1968). Ele diz que a avaliação docente vai muito além 

da mera verificação da aprendizagem dos conteúdos, constituindo-se, na prática, num 

verdadeiro “julgamento social”, baseado – implicitamente e quase sempre de maneira 

inconsciente – na maior ou menor distância do aluno em relação às atitudes e comportamentos 

valorizados pelas classes dominantes, em particular seu modo de relação com a cultura. 

A partir desses pressupostos, os alunos que apresentavam melhor desempenho 

(aplicação) e comportamento tinham seus nomes divulgados na Seção “Quadro de Honra”, do 

Jornal “O Correio do Colegial”, além disso, recebiam um Diploma com seu nome, o qual  

tinha escrito “Honra ao Mérito por Aplicação”110, que servia de modelo para os demais 

estudantes.  Essa divulgação, no “Quadro de Honra” gerava muita competição entre os 

mesmos, o que era um aspecto negativo na opinião de certos depoentes. Essa inculcação 

introduz um “habitus cultural duradouro e legítimo, que incorporado, torna um capital cultural 

que terá um valor social, beneficia-se aqueles bem nascidos e exclui (com legitimidade) os 

despossuídos”. (BOURDIEU, 1997, p. 42). 

Além disso, tinha-se o livro didático, outro componente importante na formação do 

educando. Era um acessório utilizado pelos alunos para suas tarefas diárias. Eles o levavam 

                                                
110 Será colocado no anexo 5 a xerox do Diploma de “Honra ao Mérito”. 
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para casa para ler e “decorar as lições”, mas, só o utilizavam caso precisasse, pois, com os 

esquemas que tinha que ser copiados e com as explanações, algumas “perfeitas”, e ainda com 

os exercícios de fixação de aprendizagem e as arguições, não havia tempo para o livro 

didático, além disso, alguns eram poucos esclarecedores.    

No entanto, o ex-aluno Araújo Filho (2013) afirmou que o material didático era: “os 

livros, tabuada, material de desenho (lápis de cor, régua, compasso, etc.), caderno para cada 

disciplina, (inclusive de caligrafia, de conjugações de verbos, de composição, etc.)”.   

Bourdieu (1998, p. 53) afirma, portanto que, “a prática pedagógica serve como 

máscara que justifica as desigualdades sociais, considerando como dada toda uma construção 

social e cultural”. Nesse sentido, os professores cultivam o interesse imediatista de preparação 

para testes seletivos e não há um interesse na cultura geral, no aprofundamento, na reflexão. 

Logo, a instituição escolar é vista como desempenhando uma grande função de 

produção de diferenças cognitivas, uma vez que ajuda a produzir esquemas de apreciação, 

percepção e ação do mundo social por meio da internalização dos sistemas classificatórios 

dominantes no mundo social global.  

Partindo desse pressuposto, percebe-se que o Colégio “Jackson de Figueiredo”, 

mantinha essa disputa entre os que se destacavam e os que não se destacavam, legitimando as 

desigualdades culturais, ao mesmo tempo que,  reproduzia, a seu modo, a distinção entre os 

dois modos básicos de se relacionar com a cultura: um primeiro, desvalorizado, se expressaria  

na figura do aluno esforçado, estudioso, aplicado, que buscava compensar sua distância em 

relação à cultura legítima, através de uma dedicação tenaz às atividades escolares; e um 

segundo, valorizado representado pelo aluno tido como brilhante, original, talentoso, 

desenvolto, muitas vezes precoce, que atende às exigências da escola sem exibir traços de um 

esforço laborioso ou tenso. (BOUDIEU, 1998).       

Com essa perspectiva, a escola se apresentava na vida dos entrevistados, como um dos 

espaços de sociabilidade, mas também um lugar onde teriam deveres e regras a cumprir, pois 

muitas vezes passavam por momentos de disciplina, tinham que prestar a atenção na aula e se 

caso fizessem algo errado que saía do padrão estabelecido eram castigados.   
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4.4 - O CORPO DOCENTE 

 

Falar do corpo docente é também tratar da qualidade da escola, pois é através desses 

personagens que se analisa a importância do colégio.  

Encarregados da formação das gerações futuras os(as) professores(as) também eram 

considerados responsáveis pela sua educação e para que isso acontecesse seria necessário a 

conjugação de esforços nesse sentido. 

Por isso, os educadores da escola tentavam fortalecer o projeto educacional e social 

que era veiculado na instituição de ensino. Esses nomes se destacavam à medida que eram 

valorizados na sociedade, pois, eram escolhidos a partir de sua integridade de caráter, 

elementos que faziam sobressair em suas folhas curriculares, visto que, em relação a educação 

não se pode dissociar competência e responsabilidade.     

Assim, dentre os muitos deveres que eram exigidos dos professores seria o de se 

apresentar com pontualidade e decência na escola, procedendo aos exercícios escolares, 

mantendo o silêncio, a exatidão e a regularidade, necessárias ao bom andamento escolar. Por 

sua vez não deveria se retirar da escola antes do término dos trabalhos escolares, ou que 

tenham saído todos os alunos de sua classe111.   

Junto aos alunos, os professores deveriam “incutir-lhes pela palavra e pelo exemplo 

sentimentos vivos de honestidade, de patriotismo e de justiça”, além de esgotar os meios 

necessários para desenvolver nos educandos esses desejos112.    

Portanto, a base da disciplina estaria no exato cumprimento dos deveres dos 

professores, que deveriam despertar o interesse das crianças em suas lições, ao mesmo tempo 

em que constituiriam exemplo de dignidade pessoal e prazer em ensinar, além de inculcar nos 

alunos “uma grande confiança em si mesmo”, “um profundo respeito pela própria 

personalidade” e “uma alta compreensão dos deveres nesta primeira quadra da vida”113.       

Com essa perspectiva, o Educandário “Jackson de Figueiredo” mantinha um corpo 

docente condizente com sua fama e estrutura educacional. Os professores eram em sua 

maioria, vindos da Escola Normal, pois obtinham as melhores classificações nos concursos da 

época.  

A escola congregava, no seu quadro, alguns docentes, que eram pessoas destacadas do 

magistério sergipano, homens e mulheres que atuaram no ambiente cultural da cidade. Alguns 

                                                
111 Regimento interno do colégio “Jackson de Figueiredo”. 
112 Regimento interno do Colégio “Jackson de Figueiredo”. 
113 In: Revista em comemoração aos 25 anos de Missão Educativa. Aracaju: Livraria Regina, 1964, p. 63. 
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se notabilizaram pela sua produção intelectual e ocupavam postos importantes nos quadros 

administrativos Estadual.  

O corpo Docente do Colégio “Jackson de Figueiredo” era composto de 33 professores 

competentes - quando a escola foi inaugurada - e verdadeiros “apóstolos” do ensino primário 

e ginasial. Alicerce básico para a formação do futuro homem intelectual, do cidadão capaz de 

vencer e produzir para o engrandecimento da Pátria. Outros já compunham o quadro de 

professores das faculdades ou passaram a compô-lo posteriormente. Exercitavam rigorosa 

formação da juventude objetivando garantir-lhes ingresso no mundo da cultura e êxito 

profissional114.  

Segundo a ex-secretária deste colégio Maria Amélia Rocha, “os professores eram 

indicados por suas experiências em outras escolas, não havia concursos havia indicação”. 

(ROCHA, 2012). 

Esses professores eram rigorosamente selecionados, porque seus diretores 

consideravam essencial no mestre, além do método e cultura, a vocação de ensinar. A diretora 

dizia: “Quando o professor tem vocação para ensinar, geralmente o aluno adquire a vocação 

de aprender”115. 

As professoras da década de 1930 e 1940 eram mulheres elegantes, de grande prestígio 

social, sempre muito bem vestidas e respeitadas por todos, a maioria era formada no Curso 

Normal. Mulheres essas que galgavam sua independência, difundindo assim o papel da 

mulher na sociedade, antes associado apenas ao lar, aos serviços domésticos e a trabalhos 

menos valorizados. Ser professora era uma atividade que, na maioria das vezes, garantia certa 

liberdade, possibilitando adquirir conhecimento e independência, isso fazia com que muitas 

jovens da época sonhassem com essa profissão.  

 

As mestras realizavam na escola o ideal pedagógico: desenvolviam a 

compreensão de seus alunos, plasmando-lhes a personalidade, educando-lhes 

o espírito, enfim agiam como representantes do “DIVINO MESTRE”. 
Assim, as mestras não se pouparam durante esses meses que estiveram à 

frente desta tão importante escola, a semear os bons ensinamentos, 

concorrendo, assim, para um futuro risonho daquelas crianças que lhes 
foram confiadas116.   

 

A análise da forma como o professor compreende a função por ele desempenhada, ou 

seja, das representações que possui da escola, do exercício da docência e mesmo de seus 

                                                
114 In: Revista em comemoração aos 25 anos de Missão Educativa. Aracaju: Livraria Regina, 1964, p. 64.  
115 In: Revista em comemoração aos 25 anos de Missão Educativa. Aracaju: Livraria Regina, 1964, p. 64. 
116 In: Revista em comemoração aos 25 anos de Missão Educativa. Aracaju: Livraria Regina, 1964, p. 60. 
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alunos pode contribuir para a compreensão do habitus docente, que por sua vez é constituído 

de disposições e percepções que direcionam a ação. (BOURDIEU, 1999). 

 Para Bourdieu (2009), habitus “são sistemas de disposições duráveis e transponíveis, 

estruturas estruturadas predispostas a funcionar como estruturas estruturantes,  ou  seja,  como 

princípios geradores e organizadores de práticas e representações [...]”. (BOURDIEU, 2009, 

p. 87).  

Em relação à postura do professor a ex-aluna do “Jackson de Figueiredo”, Denise 

Porto relatou: “a leitura era exigida através da arguição. Ah! Ninguém ousava não estudar ou 

não ler o que o professor pedia [...] Se o professor dizia para ler era lido. Eles sempre seguiam 

o livro didático”. (CARDOSO, 2011). A aluna enquadrava os professores como severos, e 

rigorosos, criticando o excesso de disciplina escolar, mesmo assim obedecia se não seria 

castigada.  

Os professores em sua maioria eram exigentes, sisudos, reprovadores ou agradáveis, 

estes comportamentos faziam parte de uma época. Época em que o respeito e a admiração 

pelos mestres estavam presentes no ideário educacional. Eles provocavam fascínio e 

admiração em seus alunos, pois, eram exemplos a serem seguidos, quer pela postura, quer 

pela inteligência, oratória ou autoridade.  

Os mestres e as disciplinas cursadas em cada série, segundo a ex-aluna Edelma eram:  

 

 
na 3ª série a professora Tânia , na 4ª série a professoras Zilda e Albertina, na 

5ª série a Professora Sinésia, de Matemática, Natalícia e Lígia Sales a 
professora de Português, a partir da 6ª série, Arari, Matemática, Desenho 

Nicanor, Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política 

Brasileira, Ladislau, Francês, Natalícia e Rainilda, em Ciências,  a 

Professora. Sônia. “O professor entrava a gente fazia silêncio” Essa é a frase, 
que a nosso ver, melhor define a relação professor-aluno dentro da sala de 

aula. A relação era de respeito. Fora da sala de aula muitos professores eram 

amigos. (ANDRADE, 2011). 
 

 

Por sua vez, o ex-aluno José Araújo afirmou que:  

 

os professores da 1ª série ginasial eram: Português (Áurea Melo e Zanor); 

Matemática (Gesteira); Francês (Lucita); Geografia (Normélia); Latim 

(Jugurta), no entanto, História, Trabalhos Manuais e Ciências Naturais eu 

não me lembro do nome dos professores. Todavia, no curso primário, as 

aulas eram todas com a mesma professora e uma auxiliar. No 3º ano 

primário foi Edelzuíta; na 4ª série foi Valquíria. Não lembro da professora 

do 2º ano primário. (ARAÚJO FILHO, 2013). 
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Por isso, as primeiras professoras marcavam a vida de muitos jovens, às vezes com 

boas lembranças, outras vezes, essas lembranças eram recordações traumáticas.   

Assim, os mestres mantinham uma educação tradicional, cujo método de ensino 

baseava-se na exposição verbal e o conhecimento trazido pelos alunos não era valorizado, o 

aprendizado acontecia a partir do professor, não existia uma troca de saberes. 

A visão que os professores tinham dos alunos era que a sala de aula era lugar para se 

estudar e não sonhar. As distrações não eram bem vindas. O seu objetivo era passar para os 

educandos o ideal de cultura civilizada. Elementos que deveriam ser levados aos alunos para 

tirá-los do mundo dos sonhos, próprios da idade. Ali não se podia sonhar teriam que ser 

reconduzidos à realidade, ao verdadeiro conhecimento, à ciência. Porque o papel dos mestres, 

seria o de formar verdadeiros cidadãos, através da aquisição de uma sólida base cultural, que 

só o professor detinha.  

Todavia, nesta escola, as mestras levavam em consideração o espírito de solidariedade 

e cooperação dos alunos. Os educandos, nesse ambiente de liberdade (vigiada) e disciplina, 

imposta para o bem dos mesmos, “aprendem cooperando, aprendem produzindo, aprendem 

interessados em colaborar com os professores nas tarefas do dia seguinte”117. 

 Observava-se que, no ginásio “Jackson de Figueiredo”, a postura do professor 

enquadrava-se nos moldes da relação maternal da época, marcada pelo distanciamento, 

mesmo que amoroso, pela obediência, ainda que aparente, e pelo respeito confundido com 

temor. 

Em relação aos professores do colégio, a ex-professora Denise Porto era considerada 

uma boa professora, confirmações feitas pela secretária do colégio, pois começou a ensinar 

neste educandário em abril de 1967, ministrando a disciplina Francês, depois passou a ensinar 

Língua Portuguesa, nas primeiras e segundas séries do ginasial. Ela relembrou: 

 

A direção sempre me dava muito apoio, pois tinha sido aluna de lá e era 

amiga de  meus pais e de meus avós, que moravam vizinho ao Colégio. O 

horário de chegada dos professores à Escola dependia do horário de cada 

um. Os meus eram sempre os primeiros horários, às 13horas. É interessante 
lembrar que D. Judite sempre falava no início do turno e a aula só começava 

depois. Quanto ao horário de saída diferia muito, dependia da quantidade de 

aulas que cada professor tivesse. Eu não tinha aula todos os dias. Isso só 
aconteceu quando comecei a ensinar Português. A saída era sempre às 15h 

porque eram duas turmas de francês, três dias na semana. Os dias da semana 

não me lembro mais. Os testes eram mensais, escritos e orais. Nós 
professores tentávamos sempre ser amigáveis com os alunos, mas existia 

entre o professor e alunos uma relação autoritária. Aquilo que o professor 

                                                
117 In: Revista em comemoração aos 25 anos de Missão Educativa. Aracaju: Livraria Regina, 1964, p. 57. 
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dizia era lei e ele não era desrespeitado por nada. Havia um bedel em cada 

sala para cuidar da disciplina.  As normas eram as do colégio. Por exemplo: 

As carteiras eram duplas e a gente não podia fazer trabalhos em grupo, 
porque não podíamos virá-las. Enfim, o “Jackson” sempre foi um colégio 

muito bom. O ensino era bom porque tinha bons professores. (CARDOSO, 

2011). 

  

Verifica-se no relato dessa educadora certo orgulho em testemunhar o progresso dessa 

instituição de ensino, pois tinha sido ex-aluna e ex-professora do colégio “Jackson de 

Figueiredo”, escola que já nasceu com um quadro de docentes conceituados. Porque falar de 

si mesmo e da qualidade do ensino ministrado pelos professores é complexo, mas, esta é uma 

das virtudes do bom profissional ao subscrever o encantamento pelo trabalho dos diretores do 

educandário “Jackson de Figueiredo”. Era comum, muitas alunas depois que se formavam 

atuarem como professoras no mesmo estabelecimento de ensino que estudaram. 

 No entanto, para o aluno Léo Mittaraquis não havia tanta harmonia assim em relação 

aos professores e alunos:  

 

Muitos professores eram prepotentes, rigorosos e não gostavam de muita 

conversa com os alunos. Havia os discentes protegidos, podiam fazer o que 
quisessem não eram castigados, eram os filhos ilustres da cidade. Eu fiz 

amizades com alguns professores, isto me traz muitas recordações boas, 

como foi o caso do professor Calumby, por exemplo. Era um Professor de 

ciências que ministrava uma aula “diferente”. Uma vez ele ficou sentado e 
nós tínhamos liberdade para perguntar o que quiséssemos, qualquer assunto 

sobre a formação dele, como ele estudou, por exemplo, no entanto, eu em 

vez de perguntar sobre a vida do professor perguntei dentro do campo das 
ciências – composição de metais -. Outra professora que eu gostava muito e 

a admirava era a professora Lígia Sales, que ainda hoje ministra aulas no 

cursinho Sala 1. Eu conversava com ela, porque  a achava muito inteligente e 

culta. Ela foi quem me incentivou a participar de um concurso do SESC 
sobre o Modernismo na Literatura Brasileira. Como eu estava querendo 

comprar um “Skate”, resolvi participar e ganhei em 2º lugar. Recebi um 

prêmio em dinheiro, comprei meu “Skate” e saí na revista em comemoração 
aos 40 anos do Colégio “Jackson”. Eu era aluno da 7ª série do 1º grau. 

(MITTARAQUIS, 2013).  

 
 

Quanto à mediação do professor no processo ensino-aprendizagem, as entrevistas 

estiveram repletas de exemplificações, tanto relacionadas aos conteúdos conceituais, como 

relacionadas aos conteúdos referentes às atitudes, normas e valores. Neste processo estavam 

desenvolvidas as práticas pedagógicas, tanto na sala de aula, quanto nas excursões.   

Para a positiva aprendizagem das referidas disciplinas, outro ponto digno de registro 

era a “perfeita harmonia” “que existia entre os pais, diretores e mestres deste Educandário”. 
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Há muito que compreenderam esta grande verdade: “só o lar e a escola unidos formam o 

caráter são!”118    

“Assim, pais e professores deste estabelecimento de ensino, cooperavam num só 

objetivo, num só pensamento: ver esta mocidade estudiosa tornar-se uma geração mais 

perfeita para soerguimento e engrandecimento da Pátria Brasileira”!119.   

O que se observava é que os professores deste colégio eram atuantes no ensino 

primário e no ginásio. A grande maioria eram mulheres, no entanto alguns homens também 

atuavam como educadores, eles se notabilizavam pelo seu compromisso com a educação e 

com o trabalho pedagógico. Essa dedicação se devia as experiências advindas de outras 

escolas públicas de renome existentes em Aracaju, como o Atheneu Sergipense e o Instituto 

de Educação Rui Barbosa. Dentre os docentes podemos citar alguns que ministravam aulas 

neste colégio desde sua fundação ou em outros momentos como escola particular. São eles: 

Ana Maria Teles da Paixão, Bernadete Teles de Menezes, Claudia Lima, Denise Porto, Gilza 

Passos Vasconcelos, Iara Santos Vieira, Iracema Soares de Souza, José Albuquerque Feijó, 

José Augusto da Rocha Lima, Leônia Lacerda Reis, Maria Anita Pires, Ofenísia Soares Freire, 

Rute Dias de Oliveira, entre outros que se destacaram e enobreceram a educação do Estado e 

porque não dizer deste educandário120. 

Alguns professores tinham formação superior ou tinham registro de autorização 

expedido pelo MEC, essas autorizações eram expedidas, devido a falta de cursos de 

Licenciatura no Estado de Sergipe, bem como, as dificuldades em sair da cidade para fazer o 

curso em outro local. No entanto, tinham experiências em educação, em especial no 

magistério.  

Apesar de todo esse glamour em relação à escola e aos professores, percebe-se,  à 

medida que os anos vão passando, a representação social do professor e da escola sofre 

significativas transformações, porque a tarefa educativa da escola não se limita à relação 

professor-aluno ou aos conteúdos de ensino ministrados em sala de aula, ela ultrapassa até 

mesmo o espaço escolar, sendo capaz de mostrar que até um simples e insignificante incidente 

da vida dos alunos se  inscreve num emaranhado de significados, que contribui para fazer 

deles o que a escola e a sociedade espera. (GRAÇA, 2002).   

  Portanto, esse educandário dispunha de um corpo docente fadado a tornar o colégio 

bem conceituado na formação de seus alunos, na instrução intelectual, moral e cívica deles, 

                                                
118 In: Revista em comemoração aos 25 anos de Missão Educativa. Aracaju: Livraria Regina, 1964, p. 57. 
119 In: Revista em comemoração aos 25 anos de Missão Educativa. Aracaju: Livraria Regina, 1964, p. 57. 
120 In: Revista em comemoração aos 40 anos do colégio “Jackson de Figueiredo”, 1978, p. 68-69. 
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digno, portanto, de irrestrita confiança dos senhores pais e do público em geral. Lá se 

administrava diariamente aulas desde o curso primário até o admissão ao ginásio, para 

seguirem posteriormente aos colégios secundários da capital. 

 

4.5 O BEDEL E A DISCIPLINA  

  

A trajetória do bedel, sua responsabilidade e atividades, abre uma série de questões 

pertinentes ao processo de acompanhamento do ensino, tanto público quanto privado e ao 

assessoramento à gestão educacional, bem como na orientação do cumprimento das regras do 

universo escolar. 

Nas escolas mistas ou masculinas, inspetores e chefes de disciplina eram chamados de 

bedéis. Eram os censores, aqueles funcionários subalternos que andavam nos pátios e 

corredores a procura de malfeitos de alunos. 

Ontem bedel, hoje inspetor escolar. Profissional cuja função era vital na escola. Era  

aquele que orientava os alunos quanto às normas da unidade escolar, organizava a saída e a 

entrada dos educandos, cuidava da disciplina dentro e fora das salas de aula, monitorava o 

deslocamento e a permanência dos discentes nos corredores, zelava pelo cumprimento do 

horário das aulas e demais rotinas escolares. Enfim, na escola, os inspetores de alunos 

auxiliavam na administração do colégio, acompanhavam as atividades dos estudantes e 

faziam com que eles respeitassem as normas estabelecidas pela escola.  

Os regimentos internos e regulamentos eram baixados como tentativa de organizar 

minuciosamente as práticas escolares, de produzir uma ordem escolar a ser rigorosamente 

cumprida, constituíam dispositivos de produção das crianças em alunos e alunas, que, assim 

transformadas, deveriam ser frequentes, pontuais, assépticos, obedientes, disciplinados e 

servis, atentos quietos e comportados, cordiais, amigos e carinhosos – atributos dos cidadãos e 

cidadãs pretendidos. 

O bedel era um dos profissionais mais atuantes na esfera educacional. Ele transitava 

por toda a escola, em geral conhecia os alunos pelo nome, era um dos primeiros a ser 

procurado quando havia algum problema que precisasse ser solucionado rapidamente. 

Quando surgiam os problemas sempre aparecia o bedel. Na escola “Jackson de 

Figueiredo” o bedel ou a bedel eram personagens importantes para a organização do processo 

ensino-aprendizagem do educandário. Eles mantinham a ordem e trabalhavam para que a 

escola mantivesse o seu padrão de qualidade através da disciplina. 



155 
 

As práticas disciplinares contribuíam para o reconhecimento público do 

estabelecimento de ensino. Boa escola, naquele tempo, era aquela em que reinava uma 

disciplina considerada exemplar. Isso era também determinado para a diretora, pois esta era 

reconhecida como competente quanto mais rígida e enérgica fosse. Nos relatórios dos 

inspetores federais, eles sempre faziam uma alusão a uma ótima disciplina nessa escola. Eles 

relatavam: “cumpre-me consignar aqui que entre os alumnos, professores e funcionários desta 

casa de ensino, reinaram sempre, a melhor ordem e disciplina, o que muito tem concorrido 

para firmar a reputação de que gôza, actualmente este colégio121.    

O colégio contava com vários bedéis atuando em dois turnos (manhã e tarde). De 

acordo com a secretária desta unidade, os profissionais registravam e comunicavam ao 

coordenador de turno as ocorrências disciplinares e as medidas adotadas, verificavam se os 

alunos estavam vestidos adequadamente, evitavam aglomerações e atividades que 

prejudicassem as aulas, além de atenderem aos corpos docentes e discentes. Além de 

acompanhar os alunos internos, no refeitório e dormitório. Toda essa postura era monitorada 

pela diretora que também participava dessa organização. Assim ressaltou a diretora: 

 

seria mais difícil administrar a escola sem a presença dos bedéis. Aqui, no 

colégio, há reuniões uma vez por mês e, nestes encontros, analisamos tudo o 

que acontece. Os bedéis funcionam como elo de ligação entre diretores, 
professores e alunos, explicou a diretora

122
.  

 

 

Todavia, os bedéis tinham que saber exatamente qual a melhor forma de abordar os 

educandos. Para isso, era necessário muito diálogo, devia-se usar um pouco de psicologia, 

saber dizer 'sim' e 'não' na hora certa. Precisava-se, também, manter a organização do colégio 

e mostrar aos alunos  qual era a sua função, isto deveria ser feito, com imposição e delicadeza. 

Não seria uma tarefa das mais fáceis, mas esta seria uma das formas de manter a escola 

funcionando, apesar da rigidez. 

A ex-aluna Denise também  recorda como era a disciplina no educandário “Jackson de 

Figueiredo”. 

Eu nunca fui suspensa porque minha mãe dizia que eu tivesse cuidado por 

causa de meus avós. Da casa de meus avós se ouvia tudo que D. Judite 

falava na preleção e se ela chamasse meu nome meus avós ouviriam. Eu 

gostava de conversar muito, mas a bedel, às vezes me perdoava, porque eu 
era uma boa aluna, aplicada e tinha boas notas em todas as disciplinas. 

(CARDOSO, 2011).  

 

                                                
121 Relatório do Inspetor Federal em visita ao colégio “Jackson de Figueiredo”. Mantive a ortografia da época. 
122 In: Revista em comemoração aos 25 anos de Missão Educativa. Aracaju: Livraria Regina, 1964.  
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Percebe-se neste depoimento que a Bedel nem sempre era muito rígida, pois, quando a 

aluna era considerada ótima em suas notas, as conversas em sala de aula eram relegadas  a  

segundo  plano, isso para manutenção de um status que já estava concretizado, esta era uma 

capacidade sutil de engrandecer o aluno.    

Outro exemplo de como era a disciplina no colégio foi relatado pela ex-aluna Edna 

Cristina,  

se o aluno descumpria alguma regra estabelecida pela escola havia os 
castigos, mas não se aplicava castigos com palmatória. A punição era ficar 

em pé, junto ao quadro negro ou na sala da diretora, porém, recorda de um 

menino que apanhou da professora com uma régua. (ARAÚJO, 2011).  
 

 

O colégio tentava, desta maneira, corrigir as ações das crianças, impondo proibições e 

prevendo punições que eram estabelecidas pelo educandário. Os diretores podiam impor 

penas de “advertência”, “repreensão particular”, “repreensão perante a turma”, “privação do 

recreio”,   “castigos físico e disciplinares”, apesar de não ser confirmado este tipo de castigo 

pela secretária,  e, finalmente até expulsão, dependia do  caso.  

Por qualquer “mau comportamento” os alunos ainda podiam, a qualquer momento, ser 

levados para casa e entregues aos pais. Cuidados especiais deveriam ser tomados na saída dos 

alunos ao fim das aulas. Os que fizessem “algazarras ou procedessem mal” seriam retidos 

para saírem somente depois de todos. (ARAÚJO, 2011).       

Se, no entanto, um aluno cometesse uma falta de grande complexidade, que, segundo a 

diretora, exigisse penas mais severas, os pais seriam convocados à escola para tomar 

conhecimento do fato e serem tomadas as medidas cabíveis. “Desrespeito ao diretor ou ao 

professor poderia ser punido com suspensão de quinze dias”. (ARAÚJO, 2011). 

Isto tudo era supervisionado pelo bedel, pois estes controlavam os alunos, faziam a 

chamada para verificar quem faltou, carimbava a caderneta individual de cada estudante com 

presença ou falta, fazia as suspensões, ou expulsão, sob o auspício da diretora, caso fosse 

necessário. 

De acordo com os entrevistados a caderneta de assiduidade e bom comportamento, 

distribuídas aos alunos, era com a finalidade de dar a eles uma pontuação, em quesitos de 

comportamento, aplicação e assiduidade, por exemplo. Os alunos deveriam guardá-las para, 

no final do mês, conforme sua pontuação, receber prêmios e as devidas notas.  
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O controle da disciplina era muito rígido, segundo o depoimento da ex-aluna Edelma. 

“Os castigos eram iguais aos de hoje, em termos, ficávamos sem recreio, e/ou em pé olhando 

para o quadro negro”. (ANDRADE, 2011). 

O uso do tempo escolar do recreio como instrumento de punição de uma criança por 

comportamento considerado inadequado é uma expressão contundente de que se pretendia 

atingi-la no próprio corpo, interditado de praticar esse tempo junto com colegas – tempo que 

poderia ser de brincadeiras.   

Torna-se relevante falar sobre o tempo e espaço neste tópico porque a vigilância dos 

agentes pedagógicos girava em torno dos horários detalhados, tendo em vista, o bom 

aproveitamento das atividades dos/as alunos/as e a incorporação de hábitos, bem como a 

disposição destes em cada espaço.    

Confirma também o ex-aluno José Araújo como era a disciplina: “de acordo com a 

falta, o castigo ia da palmatória123; a escrever frases no caderno; da suspensão até que o pai ou 

responsável aparecesse no colégio. Reguadas eram frequentes se a formação da fila fosse mal 

feita”. (ARAÚJO FILHO, 2013). 

A ex-aluna Gilza Maria ressaltou que:  

 

a diretora mantinha uma disciplina rígida e o bedel ou a bedel que não 

cumprisse o que ela determinava era dispensado do colégio. Ai daqueles 
alunos que porventura fosse descoberto indo para o cinema ou para 

sorveteria que ficava próximo ao colégio. Quando chegasse à escola ela fazia 

maior confusão. Chamava os pais, antes fazia uma preleção na presença dos 
colegas e os castigava, caso o aluno voltasse a cometer a mesma infração, 

seria expulso do colégio. Não lembro dos tipos de castigos que eram 

utilizados. (SOUSA, 2011).  

 

 Na medida em que as sociedades foram sofrendo transformações, especialmente a 

partir do momento em que passaram a ser regidas por leis e normas escritas, verifica-se claras 

alterações nos usos dos castigos. A escola constituía-se num espaço de veiculação desses 

signos. Nessa perspectiva, “os castigos físicos e morais integravam o projeto mais extenso de 

sociedade homogênea, sendo concebidos como um de seus elementos facilitadores. Por isso 

foram eles tão recorrentes nas escolas”. (SIQUEIRA, 2000, p. 238). 

 O colégio usava de medidas severas para controlar o comportamento dos alunos. Essa 

vigilância se exercia principalmente quanto ao bom comportamento fora da escola.  Ao sair 

das aulas, os alunos deveriam ir imediatamente para casa e, não sair pela cidade andando com 

a farda, essa atitude era imperdoável. Quando não se comportavam adequadamente, o aluno 

                                                
123 A questão da palmatória só foi relatada por esse aluno, os demais não a relataram. 
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era privado de certos “privilégios”. Todas as penas disciplinares estavam previstas no 

“Regimento Interno” da escola. 

 Convém destacar que, nos relatos dos ex-alunos do colégio “Jackson de Figueiredo”, 

observava-se que em muitos momentos o cotidiano e a realidade se formam em contra ponto 

com as normas, deixando claro que os agentes e as suas ações determinam à realidade da 

escola e o cotidiano vivenciado dia a dia. Tanto professores, pais e os alunos quanto às 

normas e as leis podem seguir caminhos distintos na hora de se concretizar a ação educativa. 

Segundo o egresso Léo Mittaraquis,     

 

A disciplina era muito rígida. Não para todos. Tinha os protegidos, os da 
elite que eram bem tratados, podiam fazer o que fizesse eram protegidos. 

Havia tolerância com suas condutas. Eu pagava pelos outros, eu era muito 

perseguido pelos bedéis. Uma bedel que me perseguia, era a Lenalda. A 
bedel permanecia na sala de aula, nos intervalos, não saía, pois precisava 

vigiar os alunos, porque estes poderiam fazer alguma bagunça. Nós tínhamos 

que permanecer sentados, em tese, em silêncio, fingindo que estávamos 
lendo. Os castigos era ficar preso após o horário das aulas, reguadas, puxão 

de orelha e cabelo. Humilhavam muito os alunos, usavam pressão 

psicológica. (MITTARAQUIS, 2013).  

  

Percebe-se, com essas narrativas, que nem sempre os entrevistados, apesar de todos 

dizerem que a disciplina era muito rígida - esta afirmação foi unânime - tinham a mesma 

visão da escola, como exemplo, o ex-aluno Léo Mittaraquis, que ressaltou a existência dos 

protegidos da escola. Aqueles que, segundo ele, eram os alunos cujos pais tinham dinheiro e 

se davam bem por isso.  

Nesta relação entre alunos e bedéis, um aspecto chamou a atenção no confronto entre 

os depoimentos dos ex-alunos, pode-se perceber que apenas um depoente relatou a existência 

dos protegidos pelo colégio, os alunos da elite, no entanto, os demais não se pronunciaram 

sobre este fato.  

Por sua vez, os alunos que feriam as normas ou que não se apresentassem com o 

uniforme completo, sofriam certas penalidades, segundo depoimento do inspetor de alunos
124

. 

Iam para a direção, onde eram feitas as preleções necessárias, com a promessa de que aquilo 

não voltasse a acontecer. 

O uniforme escolar era uma marca registrada das escolas, tanto antigas como as de 

hoje, ao vermos alguém uniformizado, nossa memória já se reorganiza e logo temos em mente 

                                                
124 BEN-HUR. Entrevista concedida pelo inspetor de alunos em 20 de julho de 2009. In: BERGER, Miguel 

André (Org.) (2012, p. 143).  



159 
 

que este é estudante de uma instituição de ensino, pois, esse traje utilizado por alunos faz 

transparecer que estejam preparados para ir à escola ou voltar da mesma. 

 De acordo com os depoimentos dos ex-alunos, apesar do colégio não deixar 

transparecer isto, os castigos físicos existiam neste educandário, eles destacaram “os 

cascudos”, as “reguadas”, os “puxões de orelha”, sendo este último muito utilizado pela 

diretora para punir os educandos. Entre os castigos morais tem-se a suspensão do aluno, 

impossibilitando-os de assistirem às aulas.  

Havia ainda, para disciplinar, segundo os entrevistados, com supervisão do bedel, a 

sala de controle, que era uma sala normal na qual os alunos ficavam de castigo fazendo 

alguma cópia ou de cabeça baixa até que chegasse um de seus responsáveis. Pequenas 

insubordinações poderiam resultar em cópias de trechos de livros, na biblioteca.  

“Lembro-me, de um colega que não fazia os deveres com capricho e, algumas vezes, 

foi para a sala de “controle”, onde só saia com a presença de algum parente. Lembro-me 

também de amigos que chegaram a ser suspensos e um deles foi até expulso”. (SOUSA, 

2011).  

Existiam também outros tipos de castigos para o aluno mal comportado, como não sair 

no horário normal – isto para os externos -, como foi o caso do ex-aluno Léo Mittaraquis: “eu 

fiquei até depois do horário, não propriamente porque era mal comportado, mas porque a 

bedel implicava comigo e, a mínima coisa que eu fizesse ela já me castigava, muitas vezes 

sem motivo”. (MITTARAQUIS, 2013). Segundo ele, “existiam muitos alunos que faziam 

maior bagunça e não eram penalizados, os ditos riquinhos da escola”.       

Nessa lembrança, do ex-aluno Léo Mittaraquis ao rememorar a prática utilizada pela 

bedel, faz uma referência dizendo que a bedel marcava-o, assim recebia castigos severos sem 

merecer. Pensando nisso, pode-se fazer o seguinte questionamento: será que só levavam 

castigos, quem a bedel não gostava? O que levava a bedel a simpatizar mais com alguns 

alunos e com outros, menos? O que significa a fala não “gostava de mim”? Essas práticas 

dizem respeito à pedagogia tradicional, acreditava-se que poderia se educar por meio dos 

castigos físicos e também por humilhações, como colocar em pé em um canto da sala, 

reguadas no aluno que não sabia a lição. Práticas que não desapareceram totalmente de nossas 

escolas, mas que se transformaram. 

Diante dessas afirmações podemos buscar uma resposta para essas atitudes. Segundo 

Castro (1994), 
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os alunos, considerados por todos como a razão de ser da escola, são os 

alvos de todos os reflexos das relações de poder existentes: vítimas do 

mau humor de professores, diretores, funcionários [...], sofrem mais 
diretamente todas as consequências do clima estabelecido na instituição. 

(CASTRO, 1994, p. 275). 

 

 

 Assim, essas relações configuram-se como relações de poder, dentro das quais se 

circunscrevem as ações relativas ao disciplinamento.  

Durkheim (1984) defende a disciplina como o mais importante elemento da 

moralidade e, por outro lado, considera a penalidade como um dos meios de os educadores 

conseguirem que os alunos atinjam o estágio moral desejável e necessário para a vida em 

sociedade. Para ele, a internalização das regras e dos valores estabelecidos faz com que o 

indivíduo atinja a verdadeira liberdade.  

 Por conseguinte, Foucault (1979), mostrou a resistência que existe nas relações de 

poder. Ele afirma que o poder da disciplina está na sua função maior de adestrar. A disciplina 

fabrica indivíduos. Ela é a técnica específica de um poder que toma os indivíduos, ao mesmo 

tempo, como objetos e como instrumentos de seu exercício. Para ele, na essência de todos os 

sistemas disciplinares, funciona sempre um mecanismo penal. Esse mecanismo funciona 

como um repressor, através de toda uma micro penalidade do tempo (atrasos,  ausências, 

interrupção de tarefas), da atividade (desatenção, etc.), da maneira de ser (grosseria), dos 

discursos (tagarelice), do corpo e da sexualidade. A título de punição são utilizados processos 

sutis que vão dos castigos físicos leves a ligeiras e pequenas humilhações.  

A punição, para Foucault (1987), é tudo aquilo que é capaz de fazer as crianças 

sentirem a falta que cometeram, de humilhá-las e de confundi-las. Os castigos físicos, para 

ele, têm a função de reduzir os desvios, sendo essencialmente atos corretivos que visam 

sempre à restauração da ordem. Contudo, a maneira como se faz esta restauração depende da 

estratégia de poder dominante em uma determinada época.  

Portanto, esse momento era de frustração para muitos alunos naquela época, por um 

simples “erro” podiam sofrer um puxão de orelha ou uma reguada nas pernas, ou ainda ficar 

em pé em um canto da sala. Essas foram algumas passagens que os entrevistados/as relataram 

durante os depoimentos e que achavam os castigos muito violentos e humilhantes.    

 Os castigos físicos, mesmo sendo proibidos por Lei, desde início do século XIX, foi 

uma prática executada pelos professores e instituições escolares até meados do século XX.  
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Ao contrário do que estabeleciam as normas do Colégio “Jackson de Figueiredo”, que 

enaltecia a preferência aos castigos morais125 e a conversa ao pé do ouvido (os conselhos), do 

que os castigos físicos, na prática os agentes da instituição – na década de 1950 – agiam como 

muitas outras instituições de ensino no Brasil, valendo-se de artifícios austeros de coação 

como as “reguadas”. (ARAÚJO FILHO, 2013), “ficar em pé ou sentada de castigo”. 

(ARAÚJO, 2011), “puxão de orelha”. (MITTARAQUIS, 2013), tanto na sala de aula, quanto 

em outros momentos julgados necessários.  

O castigo foi uma prática utilizada nas escolas durante muito tempo, e visto como algo 

normal pelos familiares dos alunos, pois, os pais faziam à utilização dessa prática em casa, e 

também apoiavam os professores, quando estes aplicavam os castigos a seus filhos. Nessa 

época, as pessoas pensavam que só com esse “corretivo” dado as crianças, elas iam aprender. 

Em alguns casos a criança recebia o castigo na escola e também em casa. 

Dessa forma, a escola passa a disciplinar os corpos e a controlá-los por meio da prática 

dos castigos físicos, tornando-o como afirma Foucault (1987), “corpos dóceis”.  

Estas posturas denotam um maior controle exercido sobre o aluno, às vezes, com 

perseguições injustas, mas esta era uma maneira de buscar sua submissão e docilidade ao 

poder. Também por outro lado, demonstra uma característica presente na cultura escolar de 

colégios particulares, que se pautavam no exercício do poder para controle da vida do 

indivíduo. Essa era uma maneira de controlar as transgressões e rebeldias cometidas pelos/as 

alunos/as que deveriam ser reparadas com rigor, a fim de não corromper o restante do grupo.    

Essas práticas utilizadas pelos professores ou bedéis, neste período, faziam com que 

muitas vezes as crianças tivessem que conter seus desejos, pois, se deixassem fluí-los seriam 

castigadas. Mas, nem só de restrições viviam esses meninos/as, havia alguns momentos em 

que eles esqueciam a sala de aula e podiam deixar suas vontades vir à tona, era no período do 

recreio, onde brincavam, conversavam, pulavam e se divertiam com os colegas, apesar de 

vigiados. 

Tantas disciplinas, pelo avesso, são também sinais de que as crianças não se 

submetiam a tais dispositivos sem resistência E quando as penas disciplinares previstas não 

pareciam suficientes para corrigi-las, outras maneiras de se obter a disciplina esperada foram 

praticadas, como colocar o bedel na porta da sala de aula ou dentro dela para vigiá-los. 

                                                
125 “O castigo moral tem como pressuposto a exposição dos alunos a situações de embaraço público ou de 

elogios manifestos, tal como a premiação com material escolar, livros e/ou medalhas, ou mesmo realização de 

exames finais em espaço público – essas medidas eram estratégias fundamentais para induzir o autocontrole e 

autodisciplina”. (VEIGA, 2007, p. 175-176). 
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Os aspectos evidenciados neste tópico fazem parte das lembranças que de alguma 

forma marcaram a memória desses entrevistados, aspectos estes que tiveram significados 

muitas vezes diferentes para cada um, mas que em suas reminiscências vieram a contribuir 

para o entendimento de como era ser aluno/a neste período em que frequentavam a escola e 

que também enfrentavam diversas dificuldades tanto dentro da sala de aula como fora dela.  

 

4.6 AS BRINCADEIRAS 

 

Há evidências de que as brincadeiras, antes de servirem de simples distração, 

constituem-se em um campo laboratorial de experiências de vida para a criança. O estudo de 

sua influência para o desenvolvimento infantil tem sido objeto de investigação de 

pesquisadores ligados a várias linhas de pensamento, tendo-se como ponto de partida o 

pressuposto de que são atividades imprescindíveis para o desenvolvimento social, afetivo, 

motor e cognitivo das crianças.  

Nas brincadeiras, desde que desempenhadas em grupos, pode-se observar o 

estabelecimento de uma rede de relações. Vale lembrar que a estrutura interacional é essa rede 

de relações que se depreende dos comportamentos das crianças em uma situação de grupo, 

com movimentos que se traduzem em aproximações e afastamentos entre as crianças, ou de 

adultos que eventualmente estejam presentes. 

Na fase entre os 7 e os 10 anos, as atividades grupais são determinantes de interações 

sociais positivas. É através delas que a competência social das crianças é desenvolvida e 

aprimorada. (EMMEL, 1990).  

Seria, portanto, através das brincadeiras que a criança se socializaria e aprenderia 

compartilhar com seus colegas as brincadeiras e alegrias do prazer de estar brincando, no 

entanto no colégio “Jackson de Figueiredo” isto não acontecia, a princípio, porque, de acordo 

com afirmações da ex-aluna Gilza Maria, 

 

nesta época não havia brincadeiras nem recreio na escola. Apenas as 

crianças ficavam na sala de aula e os que quisessem comprar lanche, que era 
perguntado antes, faziam uma fila e iam comprar em uma lanchonete dentro 

do colégio. Neste pequeno espaço de tempo, eu tentava lanchar e conversar 

com minhas colegas, porque o recreio era muito rápido. Sentavam uma na 
cadeira da outra para conversar, era apenas isso que era permitido. Não 

existia espaço para recreio, porque nesse período o colégio era muito 

pequeno, não havia quadra. (SOUSA, 2011).   
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Na maioria das escolas o que se vê são pátios, ou pequenos, ou sem planejamento 

algum, não há espaço para qualquer brincadeira, reservando à criança pouquíssimas opções de 

uma expansão maior de seu corpo em conjunto com sua mente, restando muitas vezes às 

possibilidades únicas de alimentar-se e conversar com colegas. Nesta conjuntura, em nome da 

aprendizagem é retirado o direito de ser criança. As brincadeiras passam a ser atividades 

indesejadas e até mesmo proibidas, relegando-se a um plano ínfimo todo o seu importante 

papel no desenvolvimento cognitivo, motor, social e emocional da criança.    

 Segundo os entrevistados, era o que acontecia, muitas vezes, no Colégio “Jackson de 

Figueiredo”. As brincadeiras que deveriam ser aproveitadas neste horário de liberação de 

energia, eram proibidas ou quando não eram proibidas, eram muito vigiadas pelos bedéis. As 

crianças ou adolescentes desse colégio não tinham muita opção para o brincar, restando 

muitas vezes as possibilidades únicas de ficar dentro da sala de aula conversando.   

Assim, a escola reprimia este momento de lazer tão importante para a interação social 

e o desenvolvimento infantil. A hora do recreio como seria de esperar deveria ser o momento 

de liberação das energias acumuladas pelos educandos e da atividade lúdica, mas era um 

período que tinha suas limitações. Quando iam ao recreio, no pátio, ou não, as brincadeiras 

que envolviam movimentação global, como o pega-pega, os jogos de bola, entre outros, eram 

em geral reprimidos com veemência, ou não existiam.  

No entanto, pelo depoimento dos ex-alunos, a escola tolhia, muitas vezes, as 

brincadeiras mais apimentadas que porventura viesse a acontecer, por isso muitos dos 

entrevistados se recolhiam a um canto e poucos brincavam, principalmente, os mais tímidos.  

Pode-se constatar que, as brincadeiras no colégio ”Jackson de Figueiredo” aconteciam 

no recreio, em períodos posteriores a 1960, antes desse período elas eram proibidas, porque 

não existia espaço para isto. “O contato com os colegas era feito de maneira natural. 

Conversávamos, brincávamos com muito respeito, sem tocar um no outro, nem conversar 

assuntos picantes, éramos vigiados o tempo todo”. (ANDRADE, 2011).  

O pátio, onde acontecia o recreio, era um lugar de brincadeiras. “Deixavam a gente 

brincar com muita danação, mas havia vigilância para não fazermos traquinagens”. 

(ARAÚJO, 2011). 

“O contato com os colegas era normal, como qualquer grupo de crianças. Havia os 

jogos nos recreios, as brincadeiras comuns da época, como troca de revistas”. (EX-ALUNO, 

ARAÚJO FILHO, 2013)   

 Todavia, é importante lembrar que brincar faz parte do desenvolvimento da criança e 

que as brincadeiras oferecem diversão e entretenimento, além de ajudar no aprendizado.  Os  
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jogos e brincadeiras estimulam a inteligência e ao mesmo tempo exercitam a concentração e 

atenção. Através dessa atividade agradável a criança enfrenta suas tensões diárias, relaxa, 

ficando mais calma. A linguagem verbal torna-se fluente e ela aprende seus limites, 

respeitando-os. Pois, é no pátio que as brincadeiras acontecem e é lá onde o lúdico deve 

acontecer, porque este é o espaço para a bagunça, como ressaltou a ex-aluna Edelma: 

 

O pátio era um dos lugares mais preferidos dos/as alunos/as, porque nós 

brincávamos muito no recreio. Lá brincávamos (de roda, pulávamos corda, 
jogávamos amarelinha), quando era permitido, conversávamos bastante, 

onde havia os namoricos, cantávamos: lugar onde passávamos os momentos 

de lazer e descanso, era um espaço livre, com alguns bancos, muito 
agradável para as meninas e para os meninos. (ANDRADE,  2011). 

  

 

Observa-se, através dos depoimentos, que no Colégio pesquisado, o pátio, apesar de 

ser o lugar onde havia a tarefa disciplinadora, era ao mesmo tempo o local das brincadeiras, 

das festividades, dos jogos, das comemorações cívicas, como o hasteamento da Bandeira, o 

lugar de cantar o Hino Nacional, além das apresentações de ginástica. Espaço no qual, 

constituía-se o único lugar onde os alunos podiam descontrair-se e movimentar-se.  

Deste relato fica também o registro de que as crianças na escola praticavam o riso, a 

brincadeira e a conversa, maneira de se contrapor à ordem e à disciplina que se tentava 

estabelecer sobre elas.   

Este local era para muitos educandos, um lugar de boas recordações da infância e 

adolescência no ambiente escolar. Este era o espaço onde o convívio entre os alunos se dava 

de forma espontânea, principalmente no horário de “recreio”, essencialmente para atividades 

de lazer e ócio. Porque, era neste ambiente onde acontecia o momento de realizações das 

várias brincadeiras que os jovens alunos aprenderam, em sua infância, com os vizinhos ou em 

suas casas.        

Brincadeiras essas que eram diferentes para meninos e meninas, segundo depoimentos 

coletados. Eles gostavam de jogar futebol, vôlei ou bola de “gude”, brincadeiras que em 

algum momento eram disputadas até em campeonatos. Mas, para chamar a atenção das 

meninas, às vezes, eles tinham uma brincadeira boba, para que elas se aproximassem. A partir 

daí começavam as amizades ou o namoricos, apesar da vigilância dos bedéis. 

Outra entrevistada, a  ex-aluna Edna Cristina, “recorda também que na hora do recreio, 

os rapazes tinham uma brincadeira mais estúpida..., futebol, essa coisa toda. Então era 

separado [...] aquilo já estava implícito, que aquele lado, aquela parte lá era dos rapazes e de 

cá era das meninas”. (ARAÚJO, 2011). 
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Assim, ocorria também a separação em grupos de meninos e meninas nos jogos da 

escola, como se os próprios jogos agissem como práticas que ensinassem meninas e meninos 

que há jogos barulhentos e agitados a serem realizados pelos meninos, e jogos discretos e 

limitados no espaço a serem utilizados pelas meninas. 

No entanto, o que talvez seja ainda mais significante anotar é que os meninos 

ocupavam o pátio da escola para jogar futebol. O mesmo pátio da disciplina, da separação 

entre meninos e meninas era o pátio em que os meninos realizavam sua prática lúdica 

preferida. Jogar futebol constitui, então, uma prática dos meninos de “apropriação não-

autorizada” do espaço escolar e é exatamente isso que a torna significativa. A esse respeito, 

escreve Faria Filho: 

 

A utilização projetada do espaço escolar, mais especificamente do pátio, é 

apenas uma das formas de apropriação deste ‘lugar’ projetado pela 
arquitetura escolar, [no entanto] a pratica destes mesmos lugares evidencia 

múltiplos significados para o mesmo. (FARIA FILHO, 1996, p. 126). 

 

 

 Ademais, é importante registrar também que, enquanto se buscava impor uma ordem 

escolar racionalizada, reconhecia-se e se representava às crianças, como sujeitos de jogos e 

brincadeiras. Assim, fica evidente que o modelo escolar que se estava afirmando, mesmo com 

toda a racionalização que se lhe imprimia, curvou-se à necessidade de incorporar práticas 

predominantemente relacionadas às crianças.          

  Os entrevistados afirmaram que, as meninas mais novas brincavam de cabra-cega, de 

amarelinha, de pula-pula, de pobre-e-rico, no entanto as mais velhas ficavam num canto 

conversando sobre seus namoricos, de moda, de fotonovelas que eram lidas, principalmente 

da “Revista Capricho”126, que era veiculada neste período e muito lida pelas jovens 

sonhadoras. Eles relataram ainda que, algumas alunas mais danadas é que tentavam burlar a 

vigilância da bedel e iam conversar com os meninos, assim, algumas brincadeiras eram 

compartilhadas com eles, como a Manja, a Queimada, por exemplo. “Não raro, as meninas 

eram surpreendidas por estarem se comportando como meninos”. “E sempre houve aquela 

menina mais difícil de controlar”. (SOUSA, 2011). 

                                                
126

 A Revista Capricho foi publicada em 1952, por Victor Civita, da Editora Abril. Foi a primeira revista 

feminina publicada no Brasil. Disponível em: < capricho.abril.com.br/revista/historia.shtml>. Acessada em 

2/03/2014 
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Portanto, a linguagem que podemos construir no pátio, como espaço educativo, é que 

independentemente da época ou o tipo de instituição escolar, o lugar reservado ao pátio é para 

descontração e “festividades, reunião diária de todos os alunos, para homenagem aos 

símbolos nacionais” e visitantes ilustres. (IWAYA, 2005, p. 187). 

No entanto, aquelas reuniões que existiam no pátio, que antes eram militarizadas, e 

que deveriam ser respeitadas, como queriam os diretores da escola, no recreio, passaram a ser 

o lugar das brincadeiras, das peraltices, das gaiatices. Lugar, onde os estudantes que eram 

mais rebeldes aproveitavam para demonstrar sua esperteza brincando ou zoando com algum 

colega.  

O recreio como um tempo de escape da rotina escolar também emergiu nas 

lembranças trazendo os sabores do lanche e a alegria das brincadeiras, pois não era só de 

castigos e disciplina que viviam essas crianças e jovens, durante o período pesquisado. 

 

Quando a sineta batia às dez horas da manhã, os alunos saiam para o pátio  
para brincar com os colegas e fazer o lanche que era trazido de casa por cada 

um, pois naquela época não se tinha merenda na escola, por isso, a maioria 

trazia de casa, ou comprava na escola. [...] Nós comprávamos, na 
barraquinha em frente à escola, um cachorro quente que era muito gostoso, 

isso depois que terminava a aula, lógico que só para os alunos externos. 

(MITTARAQUIS, 2013).   
 

 

Neste espaço escolar, na hora do recreio, a sociabilidade entre as crianças eram 

efetuadas, entre jogos e brincadeiras acabavam criando amizades e, às vezes, até conflitos 

rotineiros, no entanto, havia também as cumplicidades, os jogos de amizades que circulavam 

entre os educandos. 

Diante disto, torna-se evidente que para a criança desenvolver-se biológica, social e 

intelectualmente, precisa da interação com o ambiente, com pessoas e objetos, porque 

necessitam vivenciar situações que lhe oportunize a possibilidade de ser e estar no mundo. 

Nesse sentido, a ludicidade pode ser apontada como fator indispensável a essas conquistas, ao 

passo que a brincadeira permite a percepção e ampliação da realidade.  

Por conseguinte, o que se observou no Colégio “Jackson de Figueiredo”, em alguns 

momentos, foi a não utilização das brincadeiras como elementos importantes para o 

desenvolvimento da criança ou jovens, seja emocional ou social, pois os espaços eram mais 

demarcados para correção do que para o lazer, além de serem locais para momentos cívicos 

ou para homenagens. Mesmo assim, os estudantes tentavam burlar essa vigilância e, a sua 

maneira encontravam um meio de brincar. Brincadeiras que faziam parte da vida estudantil e 
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que através delas e das festas escolares eram consideradas muito importantes para os 

educandos. 

 

4.7 AS FESTAS E COMEMORAÇÕES  

 

O dia do soldado, no colégio “Jackson de Figueiredo” (estabelecimento de 
ensino modelar) foi muito bem comemorado. Usou da palavra nosso 

esforçado diretor, Benedito Alves de Oliveira, com a eloquência que lhe é 

peculiar, fez sabiamente  realçar a vida do grande herói. Em segundo lugar, 
usou da palavra a nossa distinta professora D. Nadir Leite, que disse bem 

claro quem foi o Duque de Caxias. Falou ainda, o aluno do 4º ano, Elio Faro, 

que também muito bem dissertou sobre o nosso soldado herói. [...]. Deste dia 

para cá, muito bem ficamos querendo ao Duque de Caxias, que muito 
trabalhou pela felicidade do nosso Brasil. (“CORREIO DO COLEGIAL”, 

1938)
127

.  

 
 

Através das festas e comemorações a escola se materializava e informava a sociedade 

sua importância. Uma das principais características desta escola eram as festas, assim, não 

podemos deixar de analisar os principais eventos deste educandário, pois este era outro ponto 

interessante para demonstrar a importância do colégio. Dentre as principais festas da 

instituição tinha-se a festa do padroeiro, da páscoa, de primeira comunhão, as festas cívicas e 

dos jogos da primavera, de formatura, de final de ano letivo, entre outras. Esses eventos eram 

todos veiculados pelos jornais da cidade. 

Por isso, as comemorações eram muito bem vindas pelo colégio “Jackson de 

Figueiredo”.  O dia da árvore, da bandeira, aniversário do Patrono, dia do soldado, 

comemoração da morte de Tiradentes, a Semana da Pátria, são alguns exemplos de 

comemorações que o colégio festejava, além das festas tradicionais que constavam do 

calendário escolar.  

Para Capelato,  

 

a festa é um signo e faz parte de um ritual: não há sociedade sem ritual, e 

não há ritual sem festa. Neste sentido, a festa projeta um ideal, algo que está 

intrínseco ao desejo social de se exteriorizar, ela faz parte deste sonho, ao 

propor viver uma outra vida, transformando o real em espetáculo, 
mobilizando e superdimensionando a vida. (CAPELATO, 1998, p. 59).    

 

 

 O cunho salvacionista e religioso presentes nas festas cívicas é de suma importância 

para se compreender a ressonância no universo cultural e na adesão das massas, 

                                                
127 Jornal “Correio do Colegial”, agosto de 1938, ano I, nº 1, p. 3. 
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escamoteando possíveis conflitos e dissonâncias em relação ao regime e suas formas de 

manifestação. 

O Educandário “Jackson de Figueiredo” gozava de muita fama por constituir um dos 

mais creditados estabelecimento de ensino de Sergipe.    

 

Sob a direção, há muitos anos, dos professor Benedito Oliveira e sua esposa 
Judith Rocha de Oliveira, ilustre par de nossa sociedade, com alto teor de 

vocação para educar, esse estabelecimento, em todos os fins, de ano letivo, 

executa um bem elaborado programa de festas e regozijo pelos resultados 
escolares

128
.  

 

 

Este era um dos destaques da Revista em comemoração aos 25 anos deste 

educandário. Por isso, era muito comum, a cada ano letivo que iniciava e terminava os 

eventos serem noticiados com detalhes na imprensa local.    

As representações sobre a educação e a escolarização veiculadas nos jornais de 

Aracaju, no período estudado, eram muito significativas, especialmente nos anúncios dos 

jornais e nos registros minuciosos sobre as festas que antecediam as férias. O Sergipe Jornal 

noticiou:  

 

Neste colégio os pais são convidados, todos sem distinção, para assistir aos 

exames dos filhos e o GINÁSIO “JACKSON DE FIGUEIREDO”  faz 
questão das suas presenças, afim de que observem, pessoalmente, os 

resultados de um ensino disciplinado, cujos resultados são sempre os 

melhores possíveis. (SERGIPE JORNAL, 1955)
129

.    

 

Assim, ao anteceder as férias, eram registradas as comemorações que iriam acontecer 

neste educandário, como: as solenidades de encerramento do ano letivo, com entrega de 

certificados aos concluintes do ginásio, homenagens ao seu patrono, os exames de final do 

ano dos alunos do “Jackson de Figueiredo”, as formaturas do ginásio, eram alguns exemplos 

de comemorações desta escola, bem como, propaganda sobre as matrículas do ano seguinte130.  

Havia também espaço recreativo e sociocultural, no qual os alunos apresentavam 

peças dramáticas e musicais, recitavam poemas e textos literários. Além da exposição de 

trabalhos manuais com grande variedade e estilo. As festas comumente duravam o dia todo131. 

                                                
128

 In: Revista em comemoração aos 25 anos de Missão Educativa. Aracaju: Livraria Regina, 1964, p. 39. 
129 In: Sergipe Jornal. Aracaju: dezembro de 1955. 
130 Ver, no Anexo 7 e Aanexo 9,  propaganda de matrícula do “Jackson de Figueiredo”, no Sergipe Jornal e 

“Correio do Colegial”. 
131 In: Revista em comemoração aos 25 anos de Missão Educativa. Aracaju: Livraria Regina, 1964, p.65. 
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Essas notícias normalmente salientavam a importância da instituição, a competência 

pedagógica dos seus professores e a virtude dos diretores e do corpo docente.  

Era importante que todos tivessem conhecimento do alto nível do preparo oferecido 

aos alunos ali formados. As festas de encerramento do ano letivo eram a oportunidade para 

que os alunos(as) demonstrassem a desenvoltura e o refinamento que haviam adquirido 

durante o ano letivo, era uma “janela de talentos”, pois os educandos se apresentavam, seja 

declamando, encenando e executando peças de compositores clássicos ao piano ou mesmo 

com as exposições de trabalhos realizados na escola ao longo do ano. Por sua vez, eram 

apresentadas a listagem nominal dos alunos(as) como resultado do aproveitamento escolar, 

quase sempre positivos.  

Além disso, neste educandário 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 necessário 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 instituída, 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 ideo lógica”. 

(HORTA, 1994, p. 293).  

Juntamente com os materiais didáticos, às festas de caráter cívico patriótico foram 

uma das formas mais características de propaganda política no Estado Novo. Elas estiveram 

fortemente presentes nas escolas, reafirmando o papel da educação como defensora dos 

valores nacionais. (VAZ, 2006, p. 43). E, a escola por sua vez não deixava de incutir em seus 

alunos estes preceitos, como retrata a ex-aluna Gilza Maria:   

 

às festas cívicas eram bastante comemoradas. No desfile de 7 de Setembro o 

colégio constantemente se destacava na avenida. Sempre tirava em primeiro 

lugar. Havia desfile na Av. Barão de Maruim e nós tínhamos que estar 

impecáveis. Para essas festas havia uma farda exclusiva que era composta de 
boina vinho, meias compridas brancas, saia de prega cor vinho, e blusa 

branca, era a roupa de gala da escola. (SOUSA, 2011). 

 
  

 As comemorações cívicas, nas escolas, tinham por objetivo dar notoriedade às 

atividades escolares e divulgar a importância do colégio. Essas festividades ajudavam a 

confirmar o nacionalismo brasileiro que estava subtendido nas festas que existiam nos 
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educandários, porque, à medida que trabalhavam o patriotismo, os valores morais e cívicos, 

esses elementos iam sendo introjetados nos alunos. 

 Essas festas encontravam um campo fértil nas escolas, pois, a busca por uma 

identidade nacional trazia consigo o culto aos chamados heróis nacionais e, baseando-se em 

suas virtudes, as crianças seriam educadas. Ou seja, o ideal de homem íntegro, de boa índole, 

ficaria perpetuado através dessas ações. (FONSECA, 2009, p. 118).          

Assim, quando havia os desfiles de 7 de setembro, na avenida do Centro de Aracaju, o 

colégio surgia com garbo e elegância, pontos essenciais para que a escola se destacasse no 

desfile. O 7 de Setembro era uma comemoração cívica que ficou na memória dos 

entrevistados, pois, segundo eles os estudantes deste colégio se sentiam orgulhosos em 

participar deste desfile. Os pais incentivavam aos seus filhos para que desfilassem.  Postura 

que se apresenta na figura de nº 15. Todos desfilando com elegância e honra por estar 

representando o seu colégio. Observem a figura abaixo.  

 

Figura 15 - Desfile de 7 de Setembro do Colégio “Jackson de Figueiredo”            

 
Fonte: Revista em comemoração aos 40 anos do colégio “Jackson de Figueiredo”, 1978. 
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As festas escolares davam visibilidade ao patriotismo e republicanismo. A data da  

emancipação política do Brasil, no dia 7 de Setembro, era apresentada com marcha pelas ruas 

da cidade, parada de corte militar, e várias autoridades prestigiando esses desfiles, eventos 

que eram relembrados pelos ex-alunos e que lhes traziam boas recordações.   

Segundo o ex-aluno José Araújo as festas cívicas eram muito comemoradas. 

“Cantávamos hinos cívicos, os professores explicavam o significado da data. Os alunos mais 

adiantados apresentavam trabalhos. Todos os alunos desfilavam na parada de 7 de Setembro”. 

( ARAÚJO FILHO, 2013).   

Os ex-alunos do “Jackson de Figueiredo” declararam que os estudantes dessa escola e 

de algumas outras, ao desfilarem, eram controlados no “comportamento” e no “andar”, “em 

passo de marcha”, por um professor que seguia na calçada, acompanhando a sua turma.     

Por isso, as festas cívicas também se constituíram em um lugar de memória cujo 

principal objetivo é a comemoração de um episódio ou de um personagem visto como 

significativo no contexto da história da nação.  

Michael Pollak (1992) afirma que a memória é constituída por acontecimentos, 

pessoas e por lugares. “Na memória mais pública [...] pode haver lugares de apoio da 

memória, que são os lugares de comemoração.” (POLLAK, 1992, p. 202). Ele ressalta 

também que muitas vezes se procura enquadrar a memória nacional por meio de datas 

oficialmente selecionadas para as festas nacionais. Isso mostra que a memória é construída, 

pois se escolhem as datas e os acontecimentos que vão ser gravados na memória de um povo.   

A memória é seletiva. Nem tudo fica gravado. Nem tudo fica registrado. A memória é, 

em parte, herdada, não se refere apenas à vida física da pessoa. A memória também sofre 

flutuações que são função do momento em que ela é articulada, em que ela está sendo 

expressa. As preocupações do momento constituem um elemento de estruturação da memória. 

Isso é verdade também em relação à memória coletiva, ainda que esta seja bem mais 

organizada. Todos sabem que até as datas oficiais são fortemente estruturadas do ponto de 

vista político. A memória organizadíssima, que é a memória nacional, constitui um objeto de 

disputa importante, e são comuns os conflitos para determinar que datas e que acontecimentos 

vão ser gravados na memória de um povo. (POLLAK, 1992). 

Para Pierre Nora (1993), “lugares de memória”, materiais ou não materiais, são 

momentos instituídos para lembrar algo que seja referendado com valor de unanimidade e que 

necessita de instrumentos específicos para isso. Por isso os monumentos celebrativos, datas 

comemorativas e ações vinculadas à construção da memória da nação que relembrem e 
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instituem um lugar ou momento para fazer vir à tona a memória referendada, para trazer 

novamente aqueles significados para o presente. Livros didáticos, festas comemorativas, 

monumentos, ritos, entre outros, constituem lugares de memória e guardam consigo 

significados simbólicos na construção de identidades. 

A escola utilizou-se largamente das festas cívicas com o objetivo de estabelecer e 

manter valores considerados como importantes. Além disso, a festa escolar organizava-se e se 

realizava segundo princípios ligados ao ensino propriamente dito, por exemplo, de Língua 

Portuguesa, de História, da Educação Moral e Cívica, disciplinas que incentivavam seus 

alunos, através de textos escritos, a reverenciar a pátria, com respeito, obediência e dedicação.  

Assim, o Estado ia progressivamente assumindo o controle sobre a organização das 

comemorações, principalmente no momento em que a responsabilidade pelo culto cívico e 

patriótico passou a ser do Ministério da Educação.  

Com a forte centralização do Estado, acentuada em 1937 com o Estado Novo, as 

escolas passaram a ter participação ativa nas comemorações cívicas oficiais. Por isso, numa 

festa cívica, tinha forte presença as dimensões patrióticas e políticas, nas quais os lemas como 

civilização e progresso e os mitos da nacionalidade se legitimavam no culto à ordem.  

Ao falar das comemorações da Semana da Pátria, a ex-aluna Edelma Maria salienta 

que “as festas cívicas eram muito comemoradas pelo colégio, cantávamos o Hino Nacional 

diariamente e hasteávamos a bandeira, no dia 7 de Setembro desfilávamos na Avenida Barão 

de Maruim”. (ANDRADE, 2011).      

As festividades escolares que aconteceram no colégio “Jackson de Figueiredo”, 

contribuíram, no tocante ao civismo, para a difusão dos ideais republicanos, bem como, dos 

valores cívicos e patrióticos.  

Por conseguinte, outro momento de grande euforia entre os jovens estudantes eram os 

Jogos da Primavera. Festa que tinha o apoio do Governo do Estado, da imprensa e dos 

comerciantes da cidade, no qual ofereciam troféus e medalhas aos competidores.    

O desfile de abertura dos Jogos da Primavera era muito concorrido. “Havia desfiles 

pelas ruas do Centro de Aracaju, com carros alegóricos, tocha olímpica - herança dos Gregos 

– juramento do atleta, comissão julgadora eram as mais belas exposições escolares neste 

momento”. (DANTAS JÚNIOR, 2010, p. 57-58).   

Assim, “os Jogos da Primavera de Sergipe era um evento esportivo institucionalizado 

que reunia em disputa as escolas das redes Estadual, Municipal e Particular de ensino, sob a 

égide do congraçamento e com objetivos "socioeducativos”. (DANTAS JÚNIOR, 2010, p. 57, 

grifos do autor).  
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A ex-aluna do Colégio  “Jackson” Edelma Maria asseverou:     

 

este era um momento de muita alegria e satisfação para os alunos, pois, nós 

do “Jackson” fazíamos tudo para aparecer na avenida com garbo e elegância. 
Gostávamos de ganhar e a diretora dava todo apoio para que isto 

acontecesse. Havia uma integração muito grande entre nós e a direção. Não 

perdíamos tempo. Tudo se fazia para que este momento fosse brilhante. 
Fardas de gala, impecáveis, com boinas, luvas, desfilando numa elegância 

que só a memória nos faz não esquecer. (ANDRADE, 2011).   

 

 Declararam os ex-aluno/as: com esse objetivo, todos os olhares se voltavam para a 

cidade de Aracaju. A maioria dos estudantes queria participar, seja de escolas públicas ou 

particulares. A rotina escolar era modificada para dar vez à organização das apresentações na 

avenida. Alas eram criadas sobre a História do país, do Estado ou da cidade, além é claro, de 

saudação à Primavera, pois este era o princípio dos jogos. Cada time se apresentava com seu 

uniforme. Depois dos desfiles, na avenida, os estudantes partiam para as competições.  

Estes jogos como os de futebol de salão, vôlei, basquete, natação, ginástica rítmica, 

entre outros, eram realizados nos ginásios de esportes da cidade, no qual tinham condições de 

receber cada tipo de competição. Exemplos que serão mostrados, a seguir, na figura de nº 16. 
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                      Figura 16 – IX Jogos Estudantis Sergipanos - 1978 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Revista em comemoração aos 40 anos do colégio “Jackson de Figueiredo” 

 

Por sua vez, a ginástica rítmica, de acordo com a imagem de nº 17, era um ponto de 

grande euforia entre os participantes e pais, porque estes estimulavam seus filhos para que 

fizessem uma apresentação ímpar e a escola se destacasse e ganhasse prêmios, pois, só assim 

os seus filhos eram vistos pela sociedade e pelos diretores do colégio “Jackson de Figueiredo” 
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Figura 17 - II Jogos Estudantis Sergipanos – Ginástica Rítmica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

     

     

Fonte: Revista em comemoração aos 40 anos do colégio “Jackson de Figueiredo” 

 

Outro ponto importante eram: as festa religiosas e as formaturas, que foram muito 

comemoradas. Como narra a ex-aluna Denise Porto:      

 

[...] As festas religiosas, ah! Essas eram muito comemoradas. A diretora 

preparava a cada ano a primeira comunhão dos alunos da escola. Todos 
participavam. Outra festa importante era a Páscoa. Havia neste período a 1ª 

Comunhão dos alunos que quisessem, realizava-se na Catedral 

Metropolitana de Aracaju. À noite havia a procissão de Santo Antônio, que 

era o Padroeiro do Colégio. A missa da Páscoa era pela manhã. No São João 
havia guerras de espadas com os alunos internos. Ah! Aquilo era muito 

bonito. D. Judite gostava muito de fogos. Havia sempre muitos fogos nas 

comemorações. Como eu morava perto sempre via, apesar de ter medo.  
(CARDOSO, 2011). 
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Em quase todas as escolas, excetuando-se algumas poucas de orientação religiosa 

protestante, organizavam suas missas de páscoa Na maioria das vezes, a missa era realizada 

nas igrejas, aproveitando a oportunidade para celebrar a 1ª comunhão dos alunos. 

A Primeira Comunhão é o ato consciente dos sujeitos humanos, sua opção em 

pertencer à igreja de Cristo. Geralmente ocorre a partir dos 7 ou 10 anos, quando a criança já 

frequenta uma Paróquia e já detém alguns ensinamentos do Evangelho através do catecismo.   

Conforme rezava a tradição, a festa de primeira comunhão e páscoa eram eventos não 

só religiosos, mas também sociais, na vida das crianças e de suas famílias. Assim, os pais se 

preocupavam em apresentar seus filhos com garbo e elegância, por isso, necessitava gastar 

mais com as roupas, que variavam conforme a situação financeira dos pais e a importância 

que atribuíam a esse evento. As famílias católicas não poupavam investimentos para a festa de 

1ª comunhão, pois, este era um evento que mostrava a condição social das mesmas.  

De acordo com afirmações dos ex-alunos, as missas da Páscoa e da 1ª comunhão eram 

celebradas por um padre amigo ou professor (não faltavam professores padres na escola). 

Geralmente os alunos dirigiam-se à igreja, pois o colégio era em frente à Catedral, todos 

perfilados e prontos para receber Jesus Cristo na Eucaristia. Na véspera desse acontecimento 

era feita a confissão daqueles que iriam fazer a Primeira Comunhão. Os alunos davam alguma 

contribuição para ajudar a Paróquia. Para motivar os educandos, a escola oferecia um lanche 

após esses eventos.      

Segundo o ex-aluno José Araújo havia duas festas religiosas:  

 

a Páscoa (nessa época todas as escolas de Aracaju tinham um dia para 

celebrar a Páscoa Cristã), na Catedral e o dia de Santo Antônio, que era o 

padroeiro do Colégio. Nas duas ocasiões íamos em forma, com bandeira, 

marchando até a igreja. Depois havia um lanche no pátio do colégio. Quem 
organizava essas festas era a direção e os professores de Religião (a nossa, 

era também a professora de desenho). (ARAÚJO FILHO, 2013).   

      
 

Assim, a verificação dos conteúdos curriculares, das características do corpo docente, 

das festas realizadas, quando do encerramento dos períodos letivos, permite-se estabelecer 

relações entre as práticas culturais produzidas no interior do Colégio e as práticas sociais de 

Aracaju.  

Por sua vez, para as festas de formatura, este colégio desfrutava do salão do Instituto 

Histórico e Geográfico de Sergipe, ou do Atheneu, pois, o colégio não possuía salão nobre 

para a realização de festas ou solenidades.  
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As festas de formatura eram também eventos de grande repercussão social
132

. As 

solenidades contavam com atividades festivas que eram prestigiadas por autoridades e outras 

personalidades da vida social do Estado de Sergipe, além dos familiares e convidados dos 

formandos.  

Primeiro celebrava-se uma missa na Catedral de Aracaju com a benção dos alunos que 

se estavam formando. Neste momento, faziam-se presentes, os familiares dos alunos,  o corpo 

docente e discente do Ginásio, autoridades civis e militares. Após a cerimônia religiosa, 

ocorria em frente ao estabelecimento de ensino, numa ala do Parque “Teófilo Dantas”, a 

demonstração de fogos de artifício. Em seguida no auditório do Atheneu Sergipense em meio 

a maior vibração e brilhantismo, tinha lugar as solenidades de entrega dos diplomas133 e o 

baile na Associação Atlética de Sergipe. Autoridades discursavam em saudação aos 

diplomados depois eram entregues os diplomas a cada formando134. 

Os concludentes de ambos os sexos, os jovens trajando-se de cinza chumbo, as jovens 

de vestidos brancos, e chapéu, formavam um conjunto de simpatia e beleza da mocidade cujo 

futuro era a esperança de Sergipe. É o que se observa, a seguir, na figura de nº 18. 

                                                
132 No Anexo 8 apresento o convite dos alunos que concluíram o curso Ginasial no “Jackson de Figueiredo”. 

Turma de 1957. 
133 Encontra-se no Anexo 6, um diploma de uma aluna que concluiu o curso ginasial no “Jackson de Figueiredo” 
134 In: Revista em comemoração aos 25 anos de Missão Educativa. Aracaju: Livraria Regina, 1964, p. 39.  



178 
 

Figura 18 – Formatura da ex-aluna do 4º ano Ginasial do “Jackson de Figueiredo” (1957) 

Fonte: Acervo pessoal da ex-aluna Gilza Maria Moura de Sousa 
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As solenidades de entrega de certificados aos concluintes de 1957 foram presididas 

pelo senhor Governador do Estado, representado pelo Dr. Ruy Eloy dos Santos, que se achava 

acompanhado à mesa, do Monsenhor Carlos Camélio Costa, digníssimo Vigário Capitular de 

Aracaju e Paraninfo da turma, Dr. Marcos Ferreira de Jesus, representando o Departamento de 

Educação, o Deputado Albino Silva e Celina Oliveira Lima, Inspetora Federal, e os diretores 

Benedito e Judite de Oliveira135. 

Na abertura da solenidade fez-se ouvir o Coral Misto do Ginásio “Jackson de 

Figueiredo”, sob a regência do Maestro Feijó, ao piano, encontrava-se a pianista Lúcia Viana 

Ribeiro, executando o Hino do educandário136 e outros cantos de fundo cívico137
. 

Esta era uma demonstração da importância do Colégio “Jackson de Figueiredo”, por 

isso, os ex-alunos fizeram questão de lembrar esses momentos especiais em suas vidas.  As 

formaturas eram muito formais.  

 “Havia o padrinho e nós éramos chamados um a um para receber o diploma. Na 

minha formatura houve baile na Associação Atlética de Sergipe, depois da colação de grau no 

Atheneu”. (CARDOSO, 2011). Cabe ressaltar que essas formaturas eram do 4º ano do curso 

Ginasial. 

A ex-aluna Gilza Maria informou que: “a formatura era como uma formatura de 

Faculdade, muito bem organizada”. (SOUSA, 2011). Ela foi uma aluna que se formou em 

1957 e participou das solenidades relatadas acima. 

A ex-aluna Edelma relembrou: “fazia-se uma alusão à formatura, evidenciado em sala, 

depois íamos à missa na Catedral”. (ANDRADE, 2011). 

Os desfiles cívicos, as comemorações do aniversário da escola e as festas de formatura 

constituíam momentos especiais da vida escolar. Celebrados com pompa e solenidade, 

reforçavam sentidos socialmente compartilhados. Na escola secundária percebia-se como 

centro de cultura e de civilização e, seus aluno, eram dignos representantes dessa posição 

elevada.  

As solenidades de formatura, realizadas no salão nobre de Instituições públicas eram 

muito comuns nesta época. Estes eventos contavam com a presença dos familiares dos alunos, 

e de autoridades políticas e administrativas, representando o poder público. No cerimonial, 

apareciam discursos exaltados, era a questão política, programação literária e a entrega de 

prêmios e diplomas, pois o colégio era um educandário de estudantes que representavam a 

                                                
135 In: Revista em comemoração aos 25 anos de Missão Educativa. Aracaju: Livraria Regina, 1964, p. 39. 
136 O Hino do Educandário será colocado no anexo 3. 
137 In: Revista em comemoração aos 25 anos de Missão Educativa. Aracaju: Livraria Regina, 1964, p. 39. 
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elite sergipana, bem como, seus diretores eram figuras que se destacavam na sociedade 

aracajuana. 

Dessa forma, os jovens alunos dos estabelecimentos de ensino secundário foram 

construindo uma identidade estudantil reconhecidas na sociedade local, pelo uniforme e a 

irreverência do comportamento, estilizados entre as normas de civilidade, a eloquência 

literária e a rebeldia própria da juventude.  

Assim, através das recordações e memórias de seus ex-alunos, que foram revisitadas 

através de entrevistas, pode-se verificar as lembranças de alguns alunos que passaram por essa 

escola e, só através deste retrocesso, é que se conseguiu visualizar toda dimensão de uma vida 

ou de uma época escolar.  

Seguindo este caminho, percebe-se que eles tinham uma disciplina rígida, mas ao 

mesmo tempo tinham uma formação religiosa, moral e cívica importantes para aquela faixa 

etária, elementos que se conjugavam e faziam do colégio local de filhos cujos pais eram da 

classe média sergipana. 

Percebe-se, portanto, que apesar dos meios pedagógicos, muitas vezes coercitivos, de 

vigilância constante, da rotina monótona e desgastante, a educação recebida no Colégio foi 

bastante positiva, pois, proporcionou uma formação completa e válida para as vivências 

extraescolares, porque os alunos foram educados e formados para serem bons cidadãos, 

homens e mulheres dignos de viver na sociedade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

 Estudos realizados na área da História das Instituições Educacionais e na História da 

Educação no Brasil e em Sergipe foram muito importantes para a compreensão dessa 

pesquisa, pois, ampliaram o entendimento acerca da história da instituição escolar estudada.  

Investigações que demonstraram as diferentes formas de apropriação e representação dos 

valores e práticas vivenciadas no cotidiano escolar. Fato que fez com que houvesse o interesse 

na recomposição de aspectos da história do educandário “Jackson de Figueiredo”.  

O Ginásio “Jackson de Figueiredo” é uma instituição que foi fundada em 1938 e que 

prestou serviço, como escola particular durante 42 anos a sociedade sergipana. Instituição de 

ensino não confessional, dirigida por Benedito de Oliveira e Judite Rocha de Oliveira, e que 

funcionava com internato masculino, semi-internato e externato misto. Possuía assim, uma 

singularidade na sua prática de educar e instruir os educandos, por meio de preceitos cristãos, 

pautados na formação integral e humanística, característica intrínseca a este educandário.  

Deste modo, buscou-se construir uma narrativa sobre a memória e História do Colégio 

“Jackson de Figueiredo”, através do diálogo com os autores que discutem a preservação da 

memória das instituições escolares, da cultura escolar, das práticas e representações e da 

formação educacional, permitindo assim que fossem estudados diferentes elementos da 

história desse educandário. O referencial foi delimitado a partir das contribuições, 

prioritariamente de Julia (2001); Souza (2007); Felgueiras (2010); Foucault (1987), Chartier 

(1990) e Justino Magalhães (2004), estudiosos que possibilitaram empreender a análise do  

contexto que se queria mostrar.  

Assim, para adentrar na reconstrução desse estudo, houve a necessidade da utilização 

de entrevistas,  tendo em vista as lacunas das fontes documentais localizadas.  

O trabalho com as entrevistas tornou-se instigante, a partir do momento em que os 

entrevistados se mostraram, deram o testemunho de um tempo que se queria entender e que só 

através da oralidade ou da escrita se fez real. Real, porque a memória privilegiada de seus 

atores, ao recordar suas experiências vividas nesta escola, deram vida a instituição 

educacional “Jackson de Figueiredo”, além de se permitir identificar comportamentos e 

práticas do dia a dia do fazer escolar, que possibilitaram compor um fragmento da história 

desta Instituição, por meio do olhar de seus personagens. 

  A história de vida comporta o que Pollak (1992) chama de: 
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algo de invariante e que ao ser relatada pelo entrevistado aparece recorrente, 

seja uma historia de vida individual ou coletiva, como se houvesse 

elementos irredutíveis no seu grau de importância não permitindo mudanças; 
ele apresenta esses elementos como algo que se torna parte da própria 

essência da pessoa, tornam-se realidade, mesmo que muitas vezes se 

modifiquem em outras falas. (POLLAK, 1992, p. 200).  

 

 Se destacamos essa característica flutuante, mutável, da memória, tanto individual 

quanto coletiva, devemos lembrar também que na maioria das memórias existem marcos ou 

pontos relativamente invariantes, imutáveis. É como se, numa história de vida individual - 

mas isso acontece igualmente em memórias construídas coletivamente - houvesse elementos 

irredutíveis, em que o trabalho de solidificação da memória foi tão importante que 

impossibilitou a ocorrência de mudanças.   

Outrossim, os documentos analisados revelaram que o Ginásio “Jackson de 

Figueiredo” foi fundado com o intuito de transmitir, além da educação formal pautada nos 

currículos oficiais, uma educação integral, baseada na educação moral e espiritual dos 

educandos. Pelo olhar e pela narrativa dos/das ex-alunos/as e ex-professores evidenciou-se a 

busca por uma formação humana voltada para os aspectos da moral cristã.  

O uso do uniforme, o Hino Nacional, o Hino do Colégio e os símbolos religiosos eram 

práticas cotidianas que evidenciavam um tipo de formação que se intencionava dar aos 

educandos. Desenvolver os sentimentos cívicos de respeito à Pátria e aos seus símbolos, 

assim como desenvolver nos sujeitos um sentimento de pertencimento àquela comunidade 

escolar, são algumas das intenções identificadas na pesquisa.  

Aos professores, enquanto docentes da instituição, deveriam, de acordo com os 

Estatutos, acatar e cumprir as determinações da Direção, ou seja, estar de acordo com os 

princípios de formação integral e humana difundidas pelo Colégio, e assim disseminá-las no 

cotidiano escolar.  

Outro ponto a considerar era a disciplina. O colégio mantinha um sistema disciplinar 

rígido, mesclando procedimentos da pedagogia tradicional e moderna. Funcionou até 1980, 

em 1981 passou para a Rede Estadual a fim de dar continuidade ao sonho de seus fundadores, 

educar a juventude sergipana. 

Além disso, observou-se que as práticas festivas, religiosas e educativas desenvolvidas 

no “Jackson de Figueiredo”, proporcionaram aos alunos do educandário um nível espiritual e 

moral dos mais eficientes no que diz respeito à formação do caráter dos adolescentes.    

Como se pode perceber através das reflexões feitas até aqui, e como chama atenção 

Faria Filho (1999), a instituição escolar não surge no vazio de outras instituições, como 
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muitos textos querem nos fazer crer. Os defensores da escola e de sua importância no 

processo de civilização do povo tiveram que: 

 

lentamente deslocar tradicionais instituições de educação e instrução, 

apropriando-se, remodelando ou recusando a tempos, a espaços, a 

conhecimentos, a sensibilidades e a valores próprios às mesmas. Mas não 
apenas isso, a escola teve também de inventar, de produzir, o seu lugar 

próprio, e o fez, também em íntimo diálogo com outras esferas e instituições 

sociais. (FARIA FILHO, 1999, p. 127). 

 

Deste modo, ao estabelecer uma relação dialética entre a instituição e sua comunidade, 

em uma pluralidade de sentidos, emerge nesse caso a necessidade de um redimensionamento 

dos planos espaço-temporal, privilegiando abordagens culturais. Dessa maneira, pode-se 

afirmar que é buscando sentido na transmissão da cultura escolar que se dá vida e intensidade 

à História da Instituição, conferindo aos seus diversos personagens: diretores, professores, 

alunos e demais membros da comunidade, a condição de sujeitos históricos, tendo em vista, a 

grandeza dos pequenos atos, os gestos, as vozes pouco ouvidas ou silenciadas, as práticas 

escolares, o currículo e o seu projeto educativo. Segundo Nóvoa (1992): 

 

trata-se de procurar escapar ao vaivém tradicional entre uma percepção 
micro e um olhar macro, privilegiando um nível meso de compreensão e 

intervenção. As instituições educativas adquirem dimensão própria, 

enquanto espaço organizacional onde também se tomam importantes 

decisões educativas, curriculares e pedagógicas (NÓVOA,1992, p. 15). 
    

  

Foi o que fez o colégio “Jackson de Figueiredo”, adquiriu dimensão própria, tomou 

decisões educativas importantes a fim de formar seus alunos moral e intelectualmente, para 

assim se tornar uma escola de destaque no contexto educacional sergipano. 

Sobretudo, percebe-se que a ênfase no processo de educação oferecido pelo Colégio 

“Jackson de Figueiredo”, envolve não apenas os conteúdos do processo de escolarização 

formal, mas também habilidades musicais e manuais, desenvoltura na oratória, na declamação 

e na dramatização, iniciação à produção literária divulgada em concursos e no jornal escolar, 

elementos essenciais para a completa formação do educando.  

Crê-se que essa pesquisa foi capaz de mostrar a escola “Jackson de Figueiredo” em 

todo seu processo histórico, e assim reconhecer a importância dessa instituição de ensino na 

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

alunos. Colégio que se fez presente no Estado, dando sua contribuição como Instituição 
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Escolar, capaz de transformar os jovens da sociedade aracajuana e demais regiões, além de 

transmitir uma cultura que estava intrinsecamente ligada ao seu fazer educacional. 

Observou-se, portanto, que o Colégio “Jackson de Figueiredo”, pedagogicamente,  

constituiu-se como um dos maiores e mais modernos estabelecimentos de ensino do Estado, 

por sua matrícula, pelo uso do método intuitivo. Uma instituição particular que procurou 

formar seus alunos dentro dos padrões estabelecidos pelas leis educacionais vigentes à época, 

e ao mesmo tempo que, procurou construir um aparelhamento didático-pedagógico capaz de 

moldar corpos, corações e mentes dos estudantes que por ali passaram.  

 Assim, tentou-se efetivar o que foi construído e reconstruído sobre a participação e 

formação dos alunos do Educandário “Jackson de Figueiredo” em Sergipe e Estados vizinhos.  

Discorrer sobre o cotidiano de uma instituição é ousar mergulhar em um passado 

desconhecido, descortinando aquilo que está oculto e silenciado. Adentrar neste espaço requer 

determinação, e mais que isso, o desejo de narrar uma história esquecida, dando voz aos 

sujeitos que vivenciaram aquela época. 

Este percurso foi longo e ao mesmo tempo instigante e gratificante, por isso, foi 

construído com intensidade e dedicação. Dedicação que permitiu entender aspectos da 

origem, desenvolvimento e funcionamento da instituição escolar “Jackson de Figueiredo”, à 

medida que foi observado alguns aspectos importantes que contribuíram para o andamento 

deste trabalho de pesquisa. 

 A constituição do Ginásio “Jackson de Figueiredo” como uma instituição de ensino 

particular, quer pela escolha do seu projeto pedagógico, quer pelas suas práticas escolares, 

quer pelo empenho e disposição de seus professores, quer por mudanças estruturais, quer pela 

sua arquitetura ‘moderna’, foi um espaço de alegrias, tristezas, vivências, memórias e 

esquecimentos, alimentados pelo tempo e pelo desejo de muitas pessoas que fizeram desta 

escola um espaço vivo e único, que educou uma geração de meninos e meninas, mulheres e 

mães da cidade de Aracaju no transcorrer do período de 1938 a 1980. 

Por conseguinte, ao concluir esta dissertação começa-se já a delinear outra(s) 

possibilidade(s) investigativa(s) que resultam sempre de sentimentos de incompletude comum 

ao término de uma longa jornada que foi empreendida, e que se procurou romper uma 

história, avançando sobre fragmentos de vidas, práticas e espaços educacionais que se fizeram 

presentes na instituição “Jackson de Figueiredo”.    

 Pesquisas que poderão ser tecidas a partir deste trabalho, porque um estudo acerca de 

uma instituição educacional não consegue abranger todos os pressupostos presentes em uma 

pesquisa de grande dimensão.  
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Com essa perspectiva, há possibilidades de novos temas serem comtemplados a esse 

estudo como: a trajetória dos ex-alunos do “Jackson de Figueiredo”; a trajetória dos 

professores que atuaram em escolas particulares de Aracaju; a importância das escolas 

particulares na modernização dos métodos educacionais; bem como, um estudo que abranja os 

internos do sexo masculino do colégio; estes são apenas alguns temas que poderão ser 

pesquisados, sem não falar em outros que poderão surgir. 

Estudos que poderão ser feitos por futuros Mestrandos ou Doutorandos que se 

predisponham a fazer essas análises, com o intuito de continuar o que não está acabado, pois, 

voltar os olhos ao passado nos ajuda a ver melhor e questionar o presente, o que nos estimula 

a continuar a trajetória iniciada por esta Dissertação de Mestrado.  

Entretanto, muito poderia ser dito nesta dissertação. Muitas zonas ficaram obscuras em 

virtude não só da ausência de indícios e evidências que nos permitissem falar desta instituição 

com mais segurança, pois o que ficou da memória foram alguns documentos e entrevistas que 

nos mostrou a instituição só a partir de 1953, visto que a sua inauguração  foi em 1938.    

  Jornais e revistas da época nos traduziram um pouco desses períodos, mas perguntas 

ainda ficaram no ar, como por exemplo, sobre a formação da diretora; quem eram os internos 

que frequentavam o colégio, pois, não foi encontrado nenhum que pudesse ser entrevistado. 

Também, não constam nos documentos, quando foi o término do internato. São perguntas que 

poderiam ser trazidas para o primeiro plano da narrativa o que não pode acontecer por falta de 

fontes adequadas para fazê-lo.  

Acredito que o principal mérito desta pesquisa é ter se utilizado de fontes 

relativamente pouco exploradas em História da Educação. Qualquer que seja, no entanto, a 

contribuição que o “percurso de investigação” tenha trazido, pretendia-se abordar o “instruir e 

educar” na prática de formação que configurava o colégio “Jackson de Figueiredo”.  

Objetivos que foram alcançados por essa pesquisa, porque, ao analisar todo o trajeto 

histórico do colégio, através do entrelaçamento da história das instituições educacionais, da 

cultura escolar, da memória, infere-se que o colégio “Jackson de Figueiredo” contribuiu, com 

as práticas pedagógicas na formação de seus alunos, além de disseminar cultura na escola, 

pois, compreende-se 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.     

Assim, ao chegar ao final desta pesquisa temos a sensação de que os objetivos 

propostos até aqui foram conseguidos, de maneira a extrair alguns resultados fundamentais 
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que não só permitem tornar mais claro o conjunto de fatos e relações evidenciadas, bem como 

a indicar caminhos para futuras pesquisas. 

Em síntese, esta dissertação apresentou informações relevantes para a identificação de 

aspectos da cultura escolar, do processo de ensino-aprendizagem, das práticas de formação 

educacional de seus alunos, o que contribuiu para a discussão sobre a história do “Jackson 

de Figueiredo”, permeadas de avanços e retrocessos, imbricados na própria História da 

Educação Brasileira. 
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APÊNDICE 1 - Roteiro de Entrevistas (Ex-professor(a) 

 

- Dados de Identificação: 

 Nome Completo: Endereço:  

 Telefones: fixo e celular:  

Perguntas: 

1 – Em que ano começou a lecionar no Colégio “Jackson de Figueiredo”?  

2 – Entrou no colégio por concurso ou por indicação? 

3- Em que ano deixou de lecionar na referida escola?  

4 – Que disciplina lecionou?  

5 – Quais foram as turmas em que você ministrou aulas?  

6- Como era a relação dos professores com a direção?  

7 – Qual o horário de chegada dos professores à Escola?  

8 – Qual o horário de saída?  

9 – Como era o sistema de avaliação?  

10 – Como era a relação professor/aluno?  

11 – As normas da escola já eram pré-estabelecidas ou o professor poderia propor mudanças?  

12 – Na escola havia internato na época em que você ensinou?  

13 – Havia também externato?  

14 – Se havia, era internato e externato masculino ou misto?  

15 – Como era o sistema de ensino da escola?  

16 – Havia diário de classe?  

17 – Havia excursões na escola?  

18 – Havia planejamento das aulas? 

19 – Em caso afirmativo, como eram elaborados esses planejamentos?  

20 – Como eram ministradas as aulas?  

21 – Lembra se havia jornal estudantil no Colégio “Jackson”?  

22 - Qual era o material escolar utilizado por vocês?  

23 – Havia livro didático?  

24 – Se havia, era sempre utilizado?  

25 – Atualmente você ainda ensina?  

26 – Quando você ensinava no colégio “Jackson” residia próximo à escola?  

27 – Qual era seu endereço à época que você ensinava no colégio. 
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APÊNDICE 2 - Roteiro de Entrevistas (Ex-alunos(as) 

 

Dados de Identificação: 

 Nome Completo: Endereço:  

 Telefones: fixo e celular 

Perguntas: 

1 – Em que ano começou a estudar no “Jackson de Figueiredo”?  Em que série?  

2 – Você Foi do Internato?  

3 – Se você foi comente como era a convivência e a organização do internato?  

4 – Havia Bedel para dormir com vocês dentro do quarto?  

5– Como isto funcionava?  

6 – Como era o refeitório?  

7 – Quais os horários das refeições?  

8 – Havia vigilância nesse espaço?  

9– Havia horas de estudos? Em qual local? 

10- Em que disciplinas?  

11 – Havia externato?  

12 – Com que idade você entrou neste colégio? 

13 – Quantos anos você estudou neste colégio?  

14 – Como era a relação entre os alunos e a direção do colégio?  

15 – Você lembra quais eram os professores e as disciplinas cursadas em cada série? Quais 

professores você mais gostava?  

16 - Como era o currículo da escola?  

17 – Como era a explicação das matérias estudadas?  

18 – Havia arguição?  

19 – Os professores passavam exercícios para casa? Como eram as correções desses 

exercícios?  

20 – As turmas eram mistas ou divididas por sexo?  

21- Se eram mistas, como eram feitas a arrumação das salas de aula?  

22 – Como era o cotidiano da escola, a entrada, as aulas, as provas, a saída?  

23 – Como era o controle da disciplina?  

24 - Havia castigos para os alunos que desobedeciam? Quais eram os castigos? 

25 - Como eram as festas cívicas?  

26 – Havia desfile cívico?  

27 – Como eram as festas religiosas?  
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28 – Quem organizava essas festas? 

29 – Havia professor de Religião? Quem era?  

30 – Como era a formatura?  

31 - Havia jornal na escola? Você participava?  

32 – Havia biblioteca?  

33 - Vocês podiam ler o que quisessem ou era determinado pela escola?  

34 - Sabe dizer se havia relatório das atividades desenvolvidas na biblioteca?  

35 – Como eram ministradas as aulas de Educação Física? Os meninos e as meninas 

participavam das aulas juntos?  

36 – Como era o contato com os colegas?  

37 – Havia laboratório na escola? De qual disciplina?  

38 – Havia livros de visitas?  

39 – Como eram as saídas para casa?  

40 – Havia alguns vícios entre os alunos?  

41 – Lembra se havia exame de admissão?  

42 – Quantas provas havia por semestre?  

43 – Quais eram os livros utilizados por vocês? 

44 - Qual era o material escolar utilizado por vocês?  

45 - Vocês faziam excursões?  

46 – Se afirmativo, como eram essas excursões?  

47 - Quais as melhores lembranças da Escola? Quais as maiores lições para sua formação?  

48 - Você já pensava, quando terminasse o curso Ginasial ou secundário, o que pretendia 

estudar?  
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ANEXO 1 

 

Quadro de Dissertações defendidas no Programa de Pós-Graduação em Educação,  com foco 

em Instituições de  Ensino (1995-2011) 

 
Ano de 

defesa 

Título Confessional Particular Pública Autor(a) 

18/10/2000 “Origens da educação 

protestante em Sergipe: 

(1884-1913)” 

 

 

X 

   

Ester Fraga 

Vilas-Bôas 

 

17/10/2001 "Ecos da Modernidade 

Pedagógica na Escola 

Normal 'Rui Barbosa' 

(1930-1957)" 

   

X 

 

Luzia Cristina 

Pereira Brito 

 

30/05/2003 

 

 

“Colégio Tobias Barreto: 
escola ou quartel?   

(1909 – 1946)” 

  

 

X 

  

Francisco Igor de 

Oliveira 

Mangueira 

 

07/11/2003 “Fé, Civilidade e 

Ilustração: as memórias 

de ex-alunas do Colégio 

Nossa Senhora de 

Lourdes (1903-1973)” 

 

 

 

X 

   

Rosemeire 

Marcedo Costa 

 

06/05/04  “Os padres de D. José: 

Seminário Sagrado 
Coração de Jesus   

(1913-1933)” 

 

 

X 

   

Raylane Andreza 

Dias Navarro 

Barreto 

 

18/02/04 “Educando para o 

trabalho: a Escola de 

Aprendizes Artífices em 

Sergipe (1911-1930)” 

   

 

X 

Solange Patrício 

 

07/04/04  

“A Escola Operária 

Horácio Hora” 

   

 

X 

 

Alessandro 

Cardoso Ribeiro 

 

11/07/05 “Instrução da mocidade 

no Liceu Sergipense: um 
estudo das práticas e 

representações do ensino 

secundário na Província 

de Sergipe                

(1847 a 1855)” 

   

 

 

X 

 

Aristela Aristides 

Lima 

 

 03/03/06 “A Regeneração da 

Infância Pobre Sergipana 

no Início do Século XX: 

o patronato agrícola de 

Sergipe e suas práticas 

educativas” 

   

 

X 

 

Marcos Arlindo 

Amorim Melo 

Nery 

 

04/08/2006 “A presença missionária 

norte-americana no 
educandário Americano 

Batista” 

 

 

 

X 

   

Maria de 

Lourdes Porfírio 

Ramos Trindade 
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dos Anjos 

 

14/03/07 “As Filhas da Imaculada 

Conceição: um estudo 

sobre a educação católica 

(1915-1970)” 

 

 

X 

  
Valéria Alves 

Melo 

 

16/03/07 “A Pedagogia do Internar: 

uma abordagem das 

práticas culturais do 

internato da Escola 
Agrotécnica Federal de 

São Cristóvão-SE (1934-

1967)” 

   

 

X 

Joaquim Tavares 

da Conceição 

 

25/06/07 “A Educação da Infância 

Pobre em Sergipe: a 

cidade de menores 

‘Getúlio Vargas’     

(1942-1974)”. 

   

 

X 

 

Alessandra 

Barbosa Bispo 

 

06/03/08 

 

“Por uma Educação 

Católica: um estudo sobre 

a disciplina de Religião 

no Ginásio Santa 

Terezinha (1947-1968). ” 

 

X 

 

 

 

 

 

Simone Paixão 

Rodrigues 

 

17/10/08 “O Ginásio de Aplicação 
da Faculdade de Filosofia 

Católica de Sergipe 

(1959-1968)” 

 

 

  

X Martha Susana 

Cabral Nunes 

 

19/05/10 “O ensino 

profissionalizante em 

Sergipe: contribuição do 

instituto Profissional 

“Coelho e Campos” 

(1922-1944)”. 

   

 

 

X 

 

Marina Oliveira 

Malta 

 

01/04/11 “Entre bordados, cadernos 

e orações: a educação de 

meninas e as práticas 

educativas no Orfanato de 
São Cristóvão e na Escola 

da Imaculada Conceição 

(1922-1969)”. 

 

 

 

X 

   

Josineide Siqueira 

de Santana 

 

08/04/11  “Acolher, evangelizar e 

educar: contribuição do 

Oratório Festivo São João 

Bosco para a educação 

feminina em Aracaju 

(1914-1952)”. 

 

 

X 

   

Nadja Santos 

Bonifácio 

 

14/12/2011  

 

“O círculo operário 

católico em Sergipe: 

práticas educativas e 

organização da cultura 

operária (1935-1969).” 

 

 

X 

 

 

 

  

Gilvan Vitor dos 

Santos 

 

 

FONTE: Arquivo do Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGED –  UFS - (Quadro   

elaborado pela autora). 
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ANEXO 2 

Decreto de Passagem do Colégio “Jackson de Figueiredo” para a Rede Estadual 

 

     Fonte: Arquivo da Inspeção Escolar 

 

 

 



208 
 

ANEXO 3 

 

Hino Oficial do Colégio “Jackson de Figueiredo” 

 

Fonte: Arquivo do “Jackson de Figueiredo” 
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ANEXO 4 

 

Educação física no Educandário “Jackson de Figueiredo”  

 
Fonte: “Correio do Colegial” 
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ANEXO 5 

Diploma de“Honra ao Mérito” do aluno do “Jackson de Figueiredo” 

Fonte: Arquivo do Colégio “Jackson de Figueiredo” 
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ANEXO 6 

Diploma do uma aluna que concluiu o Curso Ginasial no Colégio “Jackson de   

                                                  Figueiredo” 

 

Fonte: Arquivo do Colégio “Jackson de Figueiredo” 
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ANEXO 7 

Seripe Jornal – Propaganda de Matrícula do “Jackson de Figuieredo” 

 

Fonte: Arquivo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (IHGSE) 
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ANEXO 8 

Alunos que concluíram o curso Ginasial no Ginásio “Jackson de Figueiredo” 

Turma de 1957 

 

Fonte: Arquivo do Colégio “Jackson de Figueiredo” 
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ANEXO 9 

Anúncio de Matrícula do Colégio “Jackson de Figueiredo” 

 
Fonte: “Correio do Colegial” 

 

 

 


