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Miriam Ferreira de Matos Cruz1  
 
 
RESUMO  
 
 
Os primeiros estudos sobre Teoria da História objetivavam aprofundar 
conhecimentos sobre a “aventura” humana, revelaram que as fontes e os 
vestígios deixados pelos antepassados constituem importantes instrumentos 
para uma melhor compreensão sobre os atuais estágios de desenvolvimento 
de quaisquer áreas do conhecimento humano. Nesse sentido, as leituras 
realizadas e a contribuição dos autores consultados ofereceram uma visão 
geral de como o processo educacional e as experiências educacionais foram 
aos poucos estruturando a educação no Brasil entre os séculos XIX e XX, e, 
por extensão em Sergipe.  
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ABSTRAT  
 
 
Early studies of Theory of History aimed to deepen knowledge about the 
"adventure" human, revealed that the sources and the traces left by the 
ancestors are important tools for better understanding of the current stage of 
development of any areas of human knowledge. In this sense, the readings 
taken and the contribution of the authors consulted gave an overview of how the 
educational process and educational experiences were gradually structuring 
education in Brazil during the nineteenth and twentieth centuries, and by 
extension in Sergipe.  
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O presente artigo científico que ora se esboça, tem a pretensão de revistar 
alguns temas que fora objeto de outros artigos e cuja temática repousa na 
discussão de vários aspectos e pecularidades sobre a educação em Sergipe. 
Os artigos que funcionaram como ponto de partida das discusões aqui 
cotejadas, são oriundos de publicações e do acervo da Revista de Mestrado 
em Educação no período de 1988-2001, correspondentes respectivamente aos 
volumes 1-4. 

 
 

2- CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A EDUCAÇÃO SEGUNDO 
ACERVO DAS REVISTAS DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO NO 
PERIODO DE 1988-2001: VOLUMES 1,2,3 e 4. 

 
   O conjunto das informações aqui carreadas é o resultado das leituras 
realizadas e das ponderações que os vários autores sobre aspectos da 
educação sergipana sobre a ótica da pedagogia; a utilização de recursos 
pedagógicos, em particular o vídeo escola, utilizado no processo de ensino-
aprendizagem entre os industriários sergipanos; a experiência pioneira de 
Educação Pública e gratuita representada pelos Educandários em Sergipe; e 
as contribuições do mercado editorial nacional de literatura em Educação 
durante o período de 1920-30. 
    Num segundo momento serão tecidas considerações sobre o conjunto das 
leituras realizadas e a dimensão que assumem para o processo de 
aprofundamento sobre as questões educaionais em Sergipe e, por extensão, 
para o país. 
    O artigo  em sede de educação em Sergipe consultado no volume 1, trata da 
“ arte educação: sua importância na formação do educando” , uma contribuição 
de Cristina Maria Montenegro N.P. de Oliveira. No trabalho retromencionado 
sua autora procurou discorrer sobre a sistematização e prática pedagógica que 
envolve o ensino de Arte-Educação no âmbito da escola pública na cidade de 
Aracaju. Para  tanto a autora recorre a procedimentos metodológico carreados 
de autores como João Francisco Duarte Junior e Ana Mãe Barbosa, envolvidos 
no processo de conhecimento no contexto da educação escolar. 
 
 
    No afã de melhor compreender a questão de ensino da Arte- Educação na 
escola pública municipal aracajuana, foram incorporados ao estudo uma 
perspectiva histórico-pedagógico;  sendo sequenciado por uma breve analíse 
da Pratica Pedagógica da arte na Escola pública em Aracaju e Estadual, 
pontificando com uma Proposta Pedagógica de Arte do Colégio de Aplicação 
 da UFS. 
    Sob o ponto de vista histórico a arte é elemento antropológico-cultural  que 
está presente na vida humana sendo inclusive anterior ao registro escrito, 
sendo desta feita a imagem uma percepção coletiva da existência e realizações 
humanas ao longo do tempo e em determinados contextos históricos 
 
 
. 
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    No que tange ás três tendências pedagógicas em arte, segundo OLIVEIRA ( 1988, 
p.22), elencados em: 
 

   “ Pedagogia tradicional – caracterizada pela ênfase dada a 
um fazer técnico científico de conteúdo reprodutivista, com a 
preocupação fundamental no produto do trabalho. 
Na Novista a arte se transforma num poderoso instrumento na 
consecução dos objetivos educacionais. Firmando esta 
concepção, autores vem influenciando os trabalhos dos 
professores de Arte. Destacam entre eles: 
-Dewey – que reforça a necessidade de estruturar o ensino em 
função da natureza da criança, valorizando a espontaneidade, 
expressão e criatividade: 
- Lowenfield – que vê na arte o meio de compreender o 
desenvolvimento individual em suas diferentes fases, e o 
desenvolvimento da consciência estética e criadora; 
-Read – que propõe a Educação através da Arte, está quando 
difundida no Brasil recuperou a valorização da Arte infantil e a 
concepção baseada na expressão e liberdade criadora. 
No contexto de pedagogia Tecnicista, a Educação Artística se 
polariza em atividades artisticos construtivos e uso de 
materiais.” 

 
   Fato é que a autora, ao debrucar-se sobre a quetão do ensino de Arte no 
Brasil o fez de modo a deixar  cristalina sua postura em defesa de uma postura 
segundo a qual o papel sociais e culturais, compatibilizando suas práticas e 
teorias com o contexto onde essa prática pedagógica efetivamente ocorra, 
proirizando a realidade do aluno. 
 
Para OLIVEIRA ( 1988, p.23), 
                               

   “A educação precisa ser contextualizada a partir da realidade 
do aluno para que assim haja a possibilidade de ocorrer a 
aprendizagem significativa, revestindo-se de importância a 
recuperação histórica do ensino de Arte para percepção das 
realidades“ sociais e pessoais” com vista á convivência crítica 
com elas.”  

 
   Ao mencionar as opções metodológicas mais coerentes com o ensino de 
Arte, expõe OLIVEIRA (1988, p.23) 
    

“Metodologia Triangular, difundida e orientada por Barbosa 
aqui no país,” e que tem por base um trabalho pedagógico que 
integra três vertentes do conhecimento em Arte, permitindo 
uma utilização renovadora dos processos de Educação pela 
Arte, ao colocar a Imagem no centro de aprendizagem”. 

 
   O tratamento dos dados obtidos pela pesquisa de campo realizada pela 
autora registra que o insucesso e ou o baixo desempenho de professores e 
alunos no contexto do ensino e da aprendizagem em Arte nas escolas públicas 
municipais e estaduais, pode ser atribuído a: 
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A) Não formação específica dos professores que lecionam Arte; 
B) O desenvolvimento com frequência apenas de atividades ligadas ao 

Desenho, Artes Plásticas, Música, Teatro; 
C) Os professores regentes da disciplina Artes, geralmente lecionam 02 

(duas) disciplinas; 
D) Descompromisso da escola com a disciplina Arte, de modo que os 

professores que estão à frente da disciplina em geral atendem à 
necessidade da escola ou complementam carga horária. Tal estado de 
coisas fazem com que a disciplina Arte seja considerada uma disciplina 
“menor” no contexto das demais disciplinas que integram a grade 
curricular do aluno  
 

   Entre outras causas do insucesso do ensino de Arte nas escolas públicas 
municipais e estaduais sergipanas, destacam-se: a) desconhecimento da 
escola da função da Arte e a especificidade de suas linguagens. 
     
   Vale ressaltar a válida experiência de ensino-aprendizagem de Arte 
observada pela autora no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de 
Sergipe, quando ao analisar um projeto de ensino de Arte da instituição, 
intitulado “Educação Artística em forma de Crédito”, o qual reúne alunos de 
5.ºséries do 1º Grau até alunos da 1.º série do 2º Grau. 
    
Segundo depoimento da autora do projeto, a professora Fontes. 
    

“ O mesmo nasceu da necessidade de se adotar uma 
abordagem mais substancial e abrangente para elevar a 
qualidade do ensino de Arte, através de uma proposta que 
reunisse, de forma integrada, quatro instâncias do 
conhecimento em Arte (Música, Teatro, Cinema e Artes 
Plásticas)”.  

   
 
    A análise levada a termo pela autora demonstrou que o “Plano de Crédito” 
do referido projeto, observou-se que os diversos conteúdos das etapas do 
projeto são selecionados, organizados e relacionados de modo a evidenciar as 
estruturas básicas da cada linguagem garantindo a sua compreensão 
progressiva. Tal abordagem segundo Barbosa (1998) apud OLIVEIRA (1988, 
p.27), “... que a Arte na Escola pretende é formar o conhecedor, fruidor e 
decodificador da Obra de Arte”. 
    
 
 
 
Em suma e consoante ás palavras de OLIVEIRA (1988, p.29). 
 
                                   

   “Defendemos uma Educação Artística que desenvolva no 
educando o hábito da linguagem artística, como instrumento 
dos mecanismos de criação/reflexão/fruição.    
  Defendemos um ensino de Arte que considere as atividades 
tecnólogicas atuais, levando o educando a pensar de maneira 
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crítica este contexto sócio-cultural cada vez mais complexo. 
Defendemos como urgente o esforço para se criar uma nova 
imagem, uma nova estrutura do nosso sistema educacional 
com destaques para Arte-Educação”. 

 
    No V.2 da Revista de Mestrado em Educação da UFS,  destacam-se os 
trabalhos: “O perfil de trabalhos industriais sob a perspectiva de gênero e 
educação” de Helena Santa Cruz”, e “ O vídeo escola na educação escolar; a 
experiência do vídeo escola em Aracaju”, de Ronaldo Nunes Linhares. 
   A discução sobre o perfil de trabalhadores industriais sob a perspectiva de 
gênero e educação, a autora chama atenção para o fato de que o mundo 
capitalista moderno assiste uma participação intensa e crescente da mãos-de-
obra feminina em todas as áreas da atividade humana, embora no setor 
industrial esta se apresente quantitativamente reduzida, assumindo espaço 
numericamente  mais consistentes nos setores prestação de serviços e 
funcionalismo público.            
 
   Segundo CRUZ (199, p.30) 
 

   “Observa-se a hegemonia masculina de forma quase absoluta: 
93,2% da população das empresas é composta por homens, 
enquanto apenas 6,8% é composta por mulheres, absorvidas de 
forma diferenciada e em proporção menor. Pode-se supor que a 
reestruturação em curso nas indústrias tente a se revelar mais 
negativa para as mulheres e que os programas implementados têm 
negligenciado sua contribuição econômica e suas necessidades, não 
as estimulando a ampliar sua participação.” 

 
   Aponta a autora que embora a mão-de-obra feminina seja uma realidade e se 
apresente em alguns setores e profissões, melhor qualidade, esta bagagem de 
escolarização, não garante às mulheres os melhores empregos e salários, o que reitera 
e reproduz as desigualdades econômicas motivadas por deferenciações de gênero. 
Quando a proposta de introdução do vídeo no contexto escolar público em Aracaju e a 
ultilização da imagem como instrumento de aprendizagem é o foco principal sobre o 
qual fora produzido o artigo “ O vídeo escola na educação escolar: a experiência do 
vídeo escola em Aracaju. 
 
   Segundo LINHARES ( 1999, p. 97) 
 

   “ A presença de imagem na educação escolar, trazida pelos Meios 
de Comunicação e reprodução ( televisão e video), tem 
proporcionado discussões variadas, principalmente no que se refere 
às dificuldades da escola, entendida como espaço social de produção 
e reprodução de conhecimentos, em absorver o prazer, a ludicidade 
e a complexidade, trazidos pela imagem através, primeiramente, da 
televisão e, posteriormente, do video cassete”. 

 
   De modo geral a introdução de “novas” tecnologias de educação, são 
disponibilizadas a um espaço cultural fechado muitas vezes ultrapassado, 
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contrapondo-se a hierarquia, ao maniqueismo e a fragmentação do conhecimento, tão 
largamente vivenciado na escola pública brasileira e aracajuana. 
 
   Para LINHARES (1999, p.98)  
 

   “Televisão e escola fazem parte do universo sócio – Histórico e 
cultural do homem contemporâneo. Se a escola é um local para onde 
se canalizam  as mais diferentes culturas, os sujeitos desta escola são 
telespectadores de muitas horas diárias da exposição à TV e vêem – 
na com satisfação e prazer, aprendendo com ela e a partir dela, 
reproduzindo hábitos e costumes culturais.”  

 
   Ao tecer considerações sobre as atividades envolvidas pelos professores no contexto 
do projeto vídeo escola assim se manifesta LINHARES ( 1999,p.99). 
 
 

   “O uso do projeto em sala de aula e os grupos de facilidades ( 
pontos positivos) e dificuldades (pontos negativos), Podemos 
observar que os professores da capital que participavam do P.V.E 
eram em sua maioria de sexo feminino (79%), ensinavam mais de 
uma disciplina e têm formação superior completa (91%).” 

 
 
   Quanto à validade metodológica e pedagógica da utilização do projeto vídeo escola, 
o autor ressalta que:  
 
 

   “Do ponto de vista dos entrevistados (professores, grifo nosso), o 
P.V.E é um recurso didático a ser  trabalhado em sala de aula (56%), 
um estímulo importante à aprendizagem (21%), seguida pela 
importância no lazer e no controle desciplinar (13%). Apenas 10% dos 
professores não respondem essa questão”. LINHARES (1999,p.100). 

 
 
   As dificuldades de plena aplicação do recurso vídeo no contexto escolar público, 
reside segundo LINHARES (1999,p.101). 
 
 

   “(...) Todas se estão, direta ou indiretamente ligadas à formação 
profissional do educador. O pouco hábito, ou nenhum, de leitura dos 
meios audio visuais de comunicação voltados para o seu uso em sala 
de aula não só fortalece o medo das tecnologias, como inviabilizar 
para o professor a construção de uma nova visão de educação. “ 

 
 
   A prática didático – pedagógica desenvolvida pelos professores após a utilização do 
vídeo escola é composta, segundo LINHARES (1999,p.101). de atividades onde:  
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   “ O professor afirma relacionar os vídeos do projeto com os 
conteúdos, integrá-los ou planejamento da escola, embora do índice 
de professores que não fazem o planejamento coletivo seja de 45% 
além disso 57,5% afirmam necessitar de diretrizes para o uso do 
projeto e 30% não gostam do crescimento de exigências por parte 
dos alunos com relação as aulas mais dinâmicas e estimulantes, em 
quanto 22% encaram como negativo a excitação dos alunos após a 
exibição dos vídeos, contra 9,4% que encaram esse fator como 
positivo para melhoria da qualidade de suas aulas”. 

 
 

   O trabalho desenvolvido pelo autor evidencia que a falta de preparo do educador 
para a leitura e usos de tecnologias no contexto da sala de aula e o escolar reforçam a 
necessidade desse profissional seja qualificado para o uso de tais recursos; e nesse 
sentido os órgãos estaduais, municipais de educação e também às universidades 
devem promover uma melhor formação acadêmica, e uma frequente capacitação dos 
professores, pois, nas palavras de MENEZES (In FUSARE, 1990) ao alertar para a 
importância especial da universidade retomar o seu papel na formação dos 
professores.  
 
 

   “É preciso repensar o curso, repensar o conteudo mesmo, a 
disciplina, o jeito de ensinar essa disciplina. Como é que podemos 
manter o licenciado na sala de aula, passivo, ouvindo o professor e 
depois pretender que, quando ele for professor, vá ter uma postura 
distinta”. 

 
 
    De modo conclusivo o autor destaca que o trabalho com imagens no contexto do 
ambiente escolar público e através de recursos como o vídeo escola, tem uma 
importante função no processo de construção da cidadenia nas sociedades de 
informação. Tal processo poderá ser alavancado com o trabalho formativo da 
universidade, sobretudo quando da formação de profissionais em educação; e dos 
poderes públicos enquanto gerenciadores e financiadores das políticas públicas 
voltadas para a educação. 
    No V. 3 da Revista de Mestrado em Educação da UFS, destacam-se os trabalhos: “ 
Luzes e Blecautes em cidades adormecidades – a campanha nacional de educandários 
gratuitos no cenário educacional sergipano (1953-1967)”, de Betisabel Vilar de Jesus 
Santos;  e “Educação Especial em Sergipe: Uma trajetória de descaso, lutas, dores e 
conquistas”,  de Rita de Cásia Santos Souza. 
    O trabalho realizado pela professora Betisabel Vilar de Jesus Santos constituiu-se 
desde seus primórdios, numa tentativa de dar uma visibilidade maior à criação em 
meados da década de 50 do século passado de educandários Gratuitos em Sergipe. 
    O surgimento de chamada Campanha Nacional de Educandários Gratuitos emergiu 
no Brasil por volta de 1943 e por iniciativa do estudante Pernambucano Felipe Tiago 
Gomes que, diante das dificuldades pessoais para dar continuidade aos seus estudos , 
e ímbuidos de espírito cívico – nacionalista passa a defender a criação de escolas 
gratuitas como instrumento de modificação e melhoria da realidade Brasileira.  
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    Em Sergipe as iniciativas no mesmo sentido CNEG (Campanha Nacional de 
Educandários Gratuitos) fora instalada inicialmente em Aracaju, em 1953, momento 
em que o Estado , marcado pelo atraso econômico, buscará alternativas que 
apontassem para sua modernização, e os  setores mais organizados da população 
reivindicavam a expansão e ampliação do atendimento educacional, principalmente no 
tacante ao ensino secundário noturno.  
   Para SANTOS (2000,P.94) a implantação dos CNEG contou com 
    

   “Além do apoio dos poderes públicos, a Campanha em Sergipe, 
como no resto do país, encontrou respectivamente entre a 
população, que, mesmo tendo acesso ao ensino secúndario ( de alto 
cutso à época, Grifo nosso), enfrentava dificuldades para arcar com 
as despesas que representava frequentar esse ramo de ensino. De tal 
modo, foi ampliado sua ação que, em dez anos, já se fazia presente 
em quinze municípios, enquanto o número total de ginásios em todo 
Estado era de trinta e nove”. 

 

 
    O sucesso das Campanhas teve seu nascedouro na participação e incentivo dos 
poderes públicos estaduais e municipais, associados ao momento e filosofia políticas 
dos anos cinquenta; mas também com a paricipação de profissionais e pessoas de 
formação acadêmica que, mesmo não sendo professores deram sua contribuição, 
atuando como tais, para que a população sergipana e notadamente nas regiões 
anteriores obtivessem a oportunidades de frequentar o ensino secúndario. Nos 
momentos de escassez de professores chegou-se a qualificar os melhores alunos que 
haviam concluído seus estudos, para que os mesmos atuassem como professores nas 
escolas cenecistas. 
   Frise-se que, nem mesmo as divergências político-partidárias muito comuns ao 
universo nordestino brasileiro, constituíram-se empecilho ao fortalecimento e a 
paulatina tomada de consciência de que necessário se fazia dotar as populações 
sergipanas de instrução secúndaria gratuita. 
   Sobre importância e validade da introdução da CNEG em Sergipe BARRETO (1999) 
apud SANTOS (2000-2001,p.102) afirma que: 
 

   “A CNEG foi uma escola para mim de cidadania. Ela me ensinou a 
importância da organização social. Mesmo aos trancos e barrancos, 
deve-se confiar nessa organização como saída, como forma 
participativa, como forma reflexiva de atendimento da realidade. 
Aidéia de que o país tem uma energia, um potencial para exercitá-la 
na hora em que aparece uma liderança para fazer isso. Felipe Tiago 
Gomes fez a partir de Pernambuco, e irradiou-se para o País inteiro, 
porque ele teve a clarividência, a lucidez de vincular-se com o mundo 
político”. 

 
   Segundo SANTOS (2000-2001,p.102), 
    
   “Do meu ponto de vista, foi inegavél a contribuição dada pela CNEG para ampliar o acesso ao 
ensino secúndario e Sergipe, expandindo uma atuação de um ginásio em 1953 para vinte e 
quatro em 1967, enquanto as demais redes cresceram de nove para vinte e seis no mesmo 
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período. Nesse percurso, a entidade relfetiu e sofreu o reflexo da sociedade em seus 
diferentes momentos. No geral, tornou-se o centro irradiador de informação e cultura, sopro 
de luz e vida às cidades adormecidas.” 
 

   Vê-se que a grande contribuição encerrada pelas CNEGS, repousa em ter posibilitado 
às populações interioranas de Sergipe dos anos cinquenta, a democratização do ensino 
secundário e grosso modo gratuito e ou subsidiado. 
   As infromações sobre a Educação Especial em Sergipe, segundo SOUZA (2000-
2001,p.166), 
 

   “ EDUCAÇÃO  Especial (EE) traz, pois, em seu bojo questões de 
extrema relevância . Elas nos impulsionam, cada dia , a querer 
conhecer mais sobre esse tipo de educação e enveredar pelos 
emaranhados de possíbilidades de estudo e atuação na área”. 

     
   A experiência pessoal e profissional da professora Rita de Cácia Santos Souza, com a 
Educação Especial em Sergipe fora construída mediante a pecepção por áquela dos 
reiterados fracassos da estrutura escolar pública sergipana ao atender e lídar com 
alunos portadores de necessidades educacionais especiais. 
 
   Sobre essa perpectiva alude SOUZA (2000-2001, p.167), 
 

 “ Essa escolha deu-se de forma mais incisiva quando uma professora 
se encontrava de licença médica. Ao assumirmos, sem preparo, pela 
primeira vez, uma turma de Classe Especial para deficientes  mentais 
(D.M), laçamo-nos aos estudos desse tipo de educação imbuidos do 
desejo de, a qualquer custo, contribuir na formação daqueles alunos, 
mesmo que por pouco tempo”.  

 
   As propostas educacionais brasileira de integração dos portadores de necessidades 
educacionais especiais parecem, assim como em outra unidades da federação, não 
passar de discurso político. Mas, é um desafio para a escola e para a sociedade. A 
proposta decente de inclusão do ensino regular de alunos com necessidades 
especiais,embora prevista em leis e regulamentações, na prática transforma-se em sua 
utopia para a estrutura escolar pública e para os educadores. 
 
   No V.4 da Revista de Mestrado em Educação da UFS, destacam-se os trabalhos: “ Os 
livros de educação e o mercado editorial dos anos 20 e 30”, de Maria Rita de Almeida 
Toledo, e “Pesquisando a educação feminina em Sergipe na passagem do século XIX 
para o século XX”, de Anamaria Gonçalves Bueno de Freitas. 
 
    Ao discutir a importância do livro como instrumento de informação, 
desenvolvimento e represntação de evolução cultural, o artigo os livros de educação e 
o mercado editorial dos anos 20 e 30, constitui referência importante para a 
observação do processo de desenvolvimento de um mercado editorial no Brasil, 
concentrado na região Sudeste, e levado a termo pelas editoras comerciais também 
por modestos editores, os quais contribuíram para a divulgação e democratização dos 
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saberes, inclusive o educacional ( particularmente  em face do escolanovismo e as 
reformas educacionais dos anos vinte e trinta do século passado).  
    
    Jornais, periódicos folhetins são inicialmente os percursores do desenvolvimento 
editorial brasileiro, onde a imprensa assume a função, de veículo primordial para a 
divulgação de idéias. A alavanca do processo de desenvolvimento do mercado editorial 
brasileiro tem na metropolização do país. 
    TOLEDO (2002) apud (SEVECENKO, 1998,p.96), afirma que: 
 

“Na análise que faz a metropolização da cidade de São Paulo, o autor 
aponta o desenvolvimento da indústria editorial como um dos 
fenômenos decorrentes desse processo, (...) a indústria editorial 
paulista assiste a um bom inesperado, não só decorrente do aumento 
da produção de livros, como também de revistas e folheto de todo 
tipo,(...) Em relação aos livros, o autor nota que as tiragens atuais 
sobem para um milhão de exemplares e o número de casas editoriais 
e livrarias cresce entre duas e três vezes sem comparação ao período 
anterior à Guerra. O crescimento da indústria editorial acaba por 
atrair escritores de todo o país, querendo publicar seus textos”. 

 
   Em “ Pesquisando a educação feminina em Sergipe na passagem do século XIX para o 
século XX”, de Anamaria Gonçalves Bueno de Freitas, segundo palavras da autora o 
trabalho representa um esforço de elencar as possibiliudades de pequisa acerca da 
educação feminina em Sergipe e partiu de fontes diversas. 
 
3. CONSIDERAÇÕES SOBRE AS LEITURAS ORIUNDAS DOS FICHAMENTOS 
 
    O universo das leituras realizadas em sede de Historia da Educação fundamentadas 
em autores de pretígio acadêmico a exemplo de Peter Burke, Roger Chartier, Robert 
Darton, Carlo Ginzburg, Diana Gonçalves, Maria Lajolo e Regina Zilberman, e outros, 
em que , via de regra, prevalece a concepção segundo a qual, a literatura ( técnica, 
literária, de informação) constituem importantes fontes para o estudo da Historia da 
Educação em Sergipe.  
 
   Acresce informar que a literatura de um povo é sempre um recorte de sua história 
privilegiado pelo olhar de seu autor / produtor. Nesse sentido, o conhecimento sobre o 
processo educacional republicano brasileiro, por exemplo, pode ser melhor vivenciado 
a partir da leitura de autores que versam sobre a questão educacional propriamente 
dita, ou tornam-se produtores de uma literatura que é resultado da observação de 
como processos educacionais são concebidos e vivenciados pela comunidades 
estudantis a que se destinam. 
   Vale lembrar que, do cotejo das leituras realizadas ao longo dos 15 (quinze) 
fichamentos realizados, reveste-se de importância inquestionável o fato de que o 
habito da leitura assume no processdo de educação  escolar no Brasil, e de como tais 
leituras influenciam as gerações que delas se apropriaram. 
   A literatura é também fonte de conhecimento histórico uma vez que suas produções 
ocorrem em meio a um contexto historico do qual nenhum autor é capaz de dissociar-
se plenamente. Assim , toda literatura transforma-se em caixa de resonância dos 
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valores e pensamentos do seu tempo. Quer para refoçar a ideia, quer para contesta-
las, fato é que, a leitura “carrega” as marcas do contexto no qual fora produzido, e as 
visões de mundo e valores de seu autor.   
      
CONCLUSÃO 
 
    Em caráter conclusivo e para efeito do presente artigo cientifíco a as realizações das 
leituras acerca do desenvolvimento histórico da educação em Sergipe consagrou de 
forma cristalina a percepção segundo a qual o desenvolvimento de politícas públicas 
em sede educacional, teve seu nascedouro em terras sergipanas, a partir do 
desenvolvimento sócio- econômico de suas populações, das necessidades de 
adequadação da economia de Sergipe aos reclames de exigências do capitalismo 
vigorante mundialmente o que menor ou maior grau privilegia a formação do 
trabalhador de modo a capacitá-lo a melhor desenvolver suas atividades laborativas. 
 
    De modo particular o surgimento, por exemplo, das CNEG como instrumento 
democratizante do ensino secundário no Brasil, em Sergipe assumiu proporções tais 
que mobilizaram comunidades interioranas  de modo a exigir ampliação o acesso ao 
referido nível de ensino, e que embora feito a princípio gratuitamente evoluindo 
posteriormente para sua forma pecuniária, conseguiu cumprir a função social da 
educação ao permitir o acesso ao conhecimento das populaçoes inetrioranas em 
Sergipe tudo com vista a melhoria da qualidade educacional  das populaçoes 
residentes no estado. 
    
   Sob quaisquer aspectos, as inovações tecnológicas e os processos inclusivos 
manifestamente introduzidos na estrutura educacional brasileira e sergipana, tem 
comprometido os seus níveis de excelência por esbarrar reiteradamente na ausência 
de preparo técnico dos profissionais que efetivamente exercitam a regência e o 
processo educativo. A descontextualizarão de muitas ideias e programas educacionais 
também geram sequelas capazes de dificultar o seu sucesso  que as mesmas técnicas e 
tecnologias vivenciam em outras localidades.  
 
   Claro está que, não se pode pensar educação, sem repensar a função social do 
professor, sem mencionar a ininterrupta necessidade de qualificação de atualização, 
instrumentos que habilita o profissional em educação a melhor realizar o seu mister.  
Responsabilizar o educador sem analisar a estrutura educacional no qual o mesmo 
exerce seu fazer profissional, é produzir uma análise obtusa sobre as realidades 
educacionais estudadas. 
 
   A escrita humana sob a modalidade de literatura promove através das mãos dos seus 
autores perfis diferenciados sobre a realidade estudada, na medida mesma em que 
vãos estar presente ainda que subliminarmente as influências que cada um deles 
recebem ao longo de sua formação educacional intra e extra – escolar, que sob o olhar 
do historiador assumen infinitas  possibilidades de interpretação do mesmo fato. 
 
   Pelo exposto a realização das leituras literárias ou não sobre a questão educacional 
em Sergipe em final do século XIX e XX, resultaram numa percepção sociológica do 
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fenômeno, embora não se perdeu o enfoque teórico – metodológico que robusteceu 
as diversas modalidades educativas aqui implementadas. 
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