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RESUMO
O presente trabalho fruto do projeto de pesquisa intitulado “Modos de Educar: práticas escolares e cultura escolar no
território do leste Sergipano, objetiva compreender como se constituiu os modos de educar de educar no território do
leste sergipano. Para isso por meio da metodologia da história oral de acordo segundo Alberti (2010) tomamos como
objeto de estudo as narrativas de vida das quatorze professoras entrevistadas com idade entre setenta e dois e oitenta e
nove anos. Tais professoras desvelaram sobre os modos que foram educadas e os modos que educou, nos dando a ver
 que as práticas educativas ali desenvolvidas e os métodos de ensino se mesclaram neste território adequando aquilo
que era prescrito pelos normativos que regulamentavam a educação.
Palavras-Chave: Modos de Educar. Práticas Educativas. Leste Sergipano.
ABSTRACT
This fruit work of the research project entitled "Educating Modes school practices and school culture in Sergipe eastern
territory, aims to understand how to set up ways to educate to educate the Sergipe eastern territory. To do this using the
methodology of oral history agreement pursuant Alberti (2010) take as object of study the narratives of life of fourteen
teachers interviewed aged seventy-two and eighty-nine. Such unveiled teachers about the ways that were brought up
and educated modes, giving us see that there developed educational practices and teaching methods mingled in this
territory adapting what was prescribed by the regulations that regulated education.
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O presente artigo deriva do projeto de pesquisa “Modos de educar: práticas escolares e cultura escolar no território do
leste Sergipano, o qual está ancorado no projeto guarda-chuva Memória Oral da Educação Sergipana[1]”. O projeto
“Modos de educar: práticas escolares e cultura escolar no território do leste Sergipano teve como objeto de estudo a
memória oral de educadores do leste Sergipano, o qual objetivou perceber como se construíram os modos de educar
dos educadores do referido território. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2014 a
população do Estado de Sergipe chegou a 2.219.574 de habitantes.  Este está dividido, desde 2008, em oito territórios
de acordo com a divisão feita pela Secretaria de Estado do planejamento, habitação e do desenvolvimento urbano de
Sergipe - SEPLAN. A distribuição relativa da população é dada da seguinte forma: Agreste Central (11,2%), Alto Sertão
(7,1%), Baixo São Francisco (6,1%), Centro Sul (10,8%), Grande Aracaju (45%), Leste (4,7%), Médio Sertão (3,1) e Sul
(12%). Aqui nesse trabalho o foco foi o território leste o qual é composto pelas cidades de Capela, Carmópolis,Divina
Pastora,General Maynard, Japaratuba, Pirambu, Rosário de Catete, Santa Rosa de Lima, Siriri.
O leste sergipano possui uma identidade territorial marcada pela presença da extração de petróleo e gás natural e de
sais de potássio e pelo complexo agroindustrial da produção de cana de açúcar. Para além da presença de grandes
empreendimentos econômicos voltados para o campo industrial, este território possui uma significativa produção
agropecuária, de aquicultura e de pesca. De acordo Teixeira; Melo e França, (2011), o leste sergipano é um território
onde as potencialidades e riquezas produzidas pelos minerais e petróleo – com a presença das grandes indústrias tais
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como a Petrobras, a Nitrofértil, a Companhia Vale do Rio Doce – contrasta com a pobreza da população, verificada no
próprio ambiente físico e nas condições de vida e trabalho dos que vivem neste território.
As cidades que compõem o território do leste sergipano apresentam como características comuns o clima tropical
chuvoso e úmido, o tipo de solo Podzólico Vermelho-Amarelo, a extração de recursos minerais e o cultivo da cana de
açúcar são comuns nessa região. No que diz respeito aos aspectos culturais o leste sergipano dispõe de uma
identidade cultural muito rica, visto que possui uma diversidade de manifestações de religiosidade. A cidade de Capela
no que se refere aos aspectos culturais tem com tradição os festejos alusivos ao dia de São Pedro também conhecido
como a Festa do Mastro[2]. De acordo com Mendonça e Silva (2009) na Festa do Mastro é realizada cavalgada e
casamento à caipira, a queima do mastro e shows artísticos.
A cidade de Divina Pastora por sua vez apresenta como tradição a festa da padroeira Nossa Senhora Divina Pastora
onde milhares de fiéis e, em verdadeira romaria andam quilômetros a pé para rezar em volta de Nossa Senhora Divina
Pastora. A cidade de General Maynard por sua vez apresenta peculiaridades na agricultura que para além da cana de
açúcar, cultiva o coco-da-baía, mandioca e pimenta do reino que de acordo com Mendonça e Silva (2009) é um dos
poucos municípios sergipanos que apresenta vocação agrícola pra esse tipo de cultura. Com relação ao panorama
cultural a maior representatividade é a tradicional festa do Santo Cruzeiro[3]. A cidade de Japaratuba apresenta como
características as tradições festivas com ênfase na música instrumental e nas representações folclóricas.
A cidade de Pirambu por sua vez apresenta como peculiaridades a pesca artesanal realizada nos rios Pomonga e
Japaratuba e no Oceano Atlântico. E com relação as atividades culturais a cidade de Pirambu realiza o verão Sergipe,
Festa das Cabacinhas, carnaval, São João antecipado dentre outros. A cidade de Rosário do Catete todos os anos no
dia 12 de março comemora a sua independência política com realização de festa cívica e missa. A famosa Festa do
Catete ou Festa do Milho que ocorre na segunda semana do mês de junho também é tradição entre os rosarenses. No
mês de outubro é realizado um novenário em homenagem a padroeira da cidade Nossa Senhora do Rosário. De acordo
com Mendonça e Silva (2009) o município dispõe de espaços culturais que estão preservados a exemplo da antiga
estação ferroviária que sediou a Casa de Cultura de Rosário do Catete, a Igreja Nossa senhora de Nazaré uma das
mais antigas edificadas pelo Barão de Maruim.
A cidade de Santa Rosa de Lima registra em seu calendário festivo a festa de São Benedito celebrada no segundo
domingo de janeiro. No mês de agosto é homenageada a padroeira Santa Rosa de Lima com novenas e missas. No
município é comemorado também os festejos juninos com características de festa interiorana. A cidade de Siriri segundo
o quadro petrolífero do Estado de Sergipe, Siriri é um dos maiores campos continentais. São mais de 200 poços de
petróleo em atividade no Povoado Siririzinho (MENDONÇA, SILVA, 200, p.568). Apresenta como tradições os festejos
juninos em honra a Santo Antônio, São João e São Pedro.
Diante desse panorama foi possível apreender que o território do Leste Sergipano dispõe de vários aspectos e
apresenta determinadas riquezas advindas do petróleo, no entanto percebe-se que uma região que dispõe de tais
riquezas apresenta também características que são detratoras. Ao analisar as cidades do referido território e perceber
como estas estão compostas hoje, bem como analisar o histórico de como cada cidade se constituiu surge as seguintes
indagações: como é que isso repercute na educação? Onde é que está a educação nesse território. Uma possível
resposta poderia ser de que essa região está as margens das prioridades dos gestores e isso acaba repercutindo na
própria população que talvez não saiba cobrar tais investimentos para o âmbito educacional.
A escolarização no território do Leste Sergipano
Como já foi anunciado o projeto de pesquisa Modos de Educar: Práticas escolares e cultura escolar no território do leste
Sergipano objetivou perceber como se construíram os modos de educar de educadores sergipanos atuantes no território
estudado. E como objetivos específicos: mapear os educadores mais antigos e de maior representatividade na área;
identificar as práticas escolares próprias do tempo e do espaço escolar; analisar a cultura de escola que fora produzida
nas instituições educativas do território em questão.
Com relação ao mapeamento dos educadores mais antigos e de maior representatividade do leste sergipano foi
necessário uma pesquisa exploratória para identificar os possíveis entrevistados, vale ressaltar que nesse período
algumas dificuldades foram encontradas para chegar até os professores como, por exemplo, as condições de transporte
para chegar até as cidades. Logo depois, estabelecemos um primeiro contato que significou, para além de uma
aproximação e apresentação, uma pesquisa preliminar sobre os entrevistados. Feito isso, foram realizadas quatorze
entrevistas conforme está representado no quadro abaixo.

NOME DO ENTREVISTADO  
IDADE

FORMAÇÃO
 

CIDADE EM QUE
RESIDE

Ceris Maria Souza 75  Magistério Divina Pastora  
Maria Odelice Moura 57  Ginasial Santa Rosa De Lima
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Maria Amélia Santos
Vasconcelos   77  Ginasial Japaratuba  

Maria Lizete Araújo Da Silva 78  Ginasial Japaratuba  
Maria Zuleide Moura 68  Pedagoga Capela    
Selma Maria Da Silva 74  Magistério Pirambu    
Maria Jalva Souza 89  Normalista Carmópolis   
Jesefina Sotero Santos Teles 73  Ginasial Rosário Do Catete
Maria Beatriz De Araújo 72  Ginasial Carmópolis  
Maria Do Carmo Carvalho 74  Ginasial Capela    

Maria Vilma Da Cruz Lima 65  Ginasial General
Maynard  

Miralda Souza   80  Ginasial Siriri    

Ana Lúcia Dos Santos 62  Normalista General
Maynard  

Maria Margarida Da Silva 79  Primário Rosário Do Catete
 

Fonte: O quadro foi elaborado pelas autoras baseado nas narrativas de vida das professoras entrevistadas.
Tais professores nos revelaram elementos que contribuem com o entendimento de uma possível resposta as
indagações anteriormente feitas. No entanto vele ressaltar que não necessariamente essas são as mais representativas,
mais dada as condições de pesquisa essas foram encontradas e que se disponibilizaram e submeteram as condições
da pesquisa, tais quais: eram sempre realizados de acordo com o dia, local e tempo disponível do entrevistado, ou seja,
os entrevistados, de forma geral, concederam as entrevistas na sua própria residência, tais entrevistas variam entre uma
hora e meia e duas horas e meia de gravação. Em suas narrativas as professoras desvelaram sobre suas práticas
escolares, desde o momento em que estudaram e o período em que ensinaram. Por meio das entrevistas, e, portanto
das narrativas de história de vida das professoras pesquisadas, foram informações sistematizadas que contemplam os
objetivos deste projeto de pesquisa; ao fazer uso da metodologia da história oral, nos foi permitido tornar as narrativas
de histórias de vida dos professores entrevistados, fonte de pesquisa para elaboração de trabalhos científicos.
Com o objetivo de identificar as práticas escolares próprias do tempo e do espaço escolar que poderiam nos por a par a
escolarização do território foi priorizado a vida do professor, ou seja, desde o momento em que ele nasceu levando em
consideração seu contexto, onde estudou, quem foram seus professores, as lembranças relacionadas ao processo
educacional, bem assim como com ele se tornou professor e  quais os modos  de educar utilizados por eles, assim
algumas práticas escolares foram identificadas ao longo da vida de cada professora. Nas entrevistas realizadas a faixa
etária das professoras é de setenta e dois e oitenta e nove anos de idade. Tal marco temporal permite compreender
aspectos que envolvem a educação da região e de cada cidade em particular. Com o intuito de dar a ver o que foi
recolhido em termos de elementos acerca dos modos de educar da região foi necessário captar uma série de aspectos
que envolvem distintos métodos de ensino, o que revela para além de uma miscelânea metodológica, os modos de
educar da região como um recurso possuidor de continuidades e adaptações que uma vez nascido da necessidade, foi
o que caracterizou e deu identidade a educação da região.
Nesse sentido é possível verificar os problemas da região associando-os ao que fora revelado pelas professoras. Em
termo de espaço escolar expôs a professora Josefina Sotero Santos Teles da cidade de Rosário do Catete na década
de 1950 quando era aluna “A escola era situada no povoado Pedro Gonçalves.Só era uma sala que era escola
polivalente ali se ensinava da primeira a terceira série no povoado e na quarta série, quer dizer quarto ano antigamente
que voltou isso novamente né?”. Sobre o espaço escolar também sinalizou a professora Ceris Maria Souza da cidade
de Divina Pastora que no ano de 1950 quando a escola “Era, era uma escola assim uma sala, como eu já falei o
professor morava na casa ali mesmo na sala. A professora Maria Beatriz de Araújo da cidade de Carmópolis também
rememorou sobre o espaço escolar
Bom, a escola era a casa da professora. A casa dela, era a casa dela tinha os moveis dela e ela dava aula na sala da
casa dela. Na sala. Tinha carteira, tinha o birô dela, tinha dois irmãos que ajudava ela. Uma chamava Jaime e o outro
Jadinho (Maria Beatriz de Araújo, 2013).
Como pode ser visto nas narrativas de vida das professoras, em parte, aqui apresentadas, que o espaço escolar era
também a casa da professora o que nos leva a perceber que esse espaço escolar influenciava no desenvolvimento das
práticas educativas das professoras, ou seja, seus modos de educar. As práticas educativas são entendidas de acordo
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com Faria Filho e Vidal “[...] como produtoras de sujeitos e de seus respectivos lugares no interior do campo
pedagógico. Com relação as práticas educativas a professora Maria Zuleide Moura da cidade de Capela, desvela que
na época em que estudava a sua professora do curso primário
Ensinava quatro turmas. Porque os mais adiantados ajudavam os mais fracos. Ajudavam! Tinha um momento que ela ia
atender os mais adiantados. Os mais fracos ficavam trabalhando, estudando juntos. Mas todo mundo estudava (Maria
Zuleide Moura, 2013).
Sobre essas práticas a professora Maria Beatriz de Araújo rememora que a professora “[...] uma hora tomava lição,
depois tinha alunas que era mais adiantada mandava tomar tabuada. As alunas que fosse mais adiantada ajudava”.
Tais práticas educativas enveredam pelos viários métodos de ensinos que perpassaram pela educação brasileira, a
exemplo da professora eleger o aluno mais adiantado para ajudar na sala de aula vai de encontro  com método mútuo
de ensino. Tal método também conhecido por método monitorial ou lancasteriano foi desenvolvido com o objetivo de
atender um número maior de alunos em uma mesma sala e sem separação. E de acordo com Souza (2009) o
fundamento do ensino mútuo residia nos monitores escolhidos ente os melhores alunos para auxiliarem o professor.
Ainda sobre esse método de ensino a professora a professora Selma Maria da Silva da cidade de Pirambu revela que
“então eu fiquei ajudando ela. Ela ensinava as quatro séries, agora as séries era assim: dez ou quinze meninos do
quarto ano, vinte do...terceiro”.A presença do aluno ajudante da professora no leste sergipano se configura em uma
adaptação do método mútuo, pois este não era desenvolvido integralmente como estava prescrito, e de acordo com
Souza (2009) o tempo era minuciosamente disciplinado, visto que o método exigia novos matérias escolares, a exemplo
do relógio (considerado material indispensável), arco de ferro pra os semicírculos, quadro negro dentre outros. A
ausência desses materiais era o que condicionava as professoras fazem adaptações para desenvolver suas aulas
Outro método de ensino identificado nas práticas educativas das professoras das professoras é o método sintético, que
tem como ponto de partida a decoração, partindo da letra isolada, depois as silabas e por fim as palavras. Nas palavras
de (LEMLE, 1991, p. 42)
Método sintético consiste em mostrar primeiro as letras e ensinar suas correspondências com sons e depois ensinar a
compor com elas as sílabas e as palavras. A instrução procede do simples para o complexo, racionalmente
estabelecidos: num processo cumulativo, a criança aprende as letras, depois as sílabas, as palavras, frases e,
finalmente, o texto completo. Estabelece-se como regra geral que a instrução não deve avançar no processo sem que
todas as dificuldades da fase precedente estejam dominadas.
Ao analisar a definição do método de sintético e as narrativas das professoras do leste sergipano é possível perceber
que houve uma apropriação desse método de ensino por todas elas pra alfabetizar seus alunos. Conforme rememora a
professora Maria Odelice Moura residente na cidade de Santa Rosa de Lima, “bom ela ensinava as letras, o alfabeto,
depois ela ensinava as sílabas e depois formava palavras. Ela escrevia aquele bocado de sílabas no quadro, e ia
formando palavras com aquelas sílabas”. Sobre esse mesmo método a professora Ceres Maria Souza da cidade de
Divina Pastora revela que
“[...] começava pelo abc né? Ensinava o abc que hoje agente chama de alfabeto hoje mais naquela época era abc. Ai
depois que aprendesse todas as letras que a criança tivesse decorado todo o abc que sabia que conhecia todas as
letras ai ela ia pra cartilha. Tinha uma cartilha chamada cartilha do povo que vinha silabação” (Ceres Maria Souza,
2013).
A professora Maria do Carmo Cabral Mota Carvalho da cidade capela acrescenta que “começava pelas vogais, depois
colocava as consonantes, daí já ia fazendo as silabas e assim desenvolvia as palavras”.Ainda sobre esse método a
professora a professora Maria Beatriz de Araujo nos revela que
Ah! Os métodos foi... Naquele tempo o primeira livro da gente era o abc, ai agente dava a lição na banca, na dela no
birô dela, ela chamava dois pra da a lição. Dava, um dava do lado dela e outro dava do outro. Ai primeiro era o abc, pois
já tinha aprendido o alfabeto ai dava as letrinhas miudinhas todas. Quando ela sabia que agente já sabia ler o abc, é o
abc ai ela passa um livro. Era matérias decorativas. Tinha que decorar em casa, quem bambiasse lá panhava (Maria
Beatriz de Araujo, 2013).
Nas práticas educativas das professoras do leste sergipano também é possível identificar aspectos do método intuitivo
de ensino, que orientou a prática de professores na educação de crianças em fases iniciais de escolarização no Brasil
O método intuitivo surgiu na Alemanha no final do século XVIII pela iniciativa de Basedow, Campe e, sobretudo de
Pestalozzi. Consistia na valorização da intuição como fundamento de todo o conhecimento, isto é, a compreensão de
que a aquisição dos conhecimentos decorria dos sentidos e da observação (REMER, STENTZLER, 2009, p.6335).
Sobre esse método de ensino a professora Josefina Sotero da cidade de Rosário do Catete rememora que “Era uma
pessoa dinâmica. Nos levava pra passear, nos levava por ali pelos arredores, visitava outras escolas na cidade”A
professora Ana Lucia de General Maynard rememora “Fazia uso do livro, do quadro, as vezes eu passava a leitura no
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quadro,cada um ia ler uma silaba, silaba não uma frase, cada um ia ler uma frase,  ai de um por um. Lia assim
começava com a turma toda depois ia de um por um”.Outro método identificado foi o método de ensino simultâneo esse
consistia no agrupamento dos alunos por nível de conhecimento. Conforme foi revelado nos depoimentos orais das
professoras entrevistadas a presença das turmas multisseriadas, ou seja, várias séries em uma mesma sala. Para
Souza
O ensino simultâneo vislumbrava a possibilidade da instrução coletiva, tornando-se uma alternativa mais rápida,
econômica e eficaz. No entanto, os professores demoravam a encontrar uma solução adequada para o problema da
classificação dos alunos por nível de adiantamento, para regulamentação precisa dos exames e, principalmente para
ordenação temporal das atividades escolares (SOUZA, 2009, p.353).
A presença desse método de ensino também era frequente no leste sergipano no período estudado, uma vez que as
professoras rememoraram que nas escolas onde estudaram e por vezes ensinaram ocorria a separação dos alunos por
séries, bem como a divisão do quadro conforme o número de séries existente na sala de aula. Conforme rememorou
Maria do Carmo Santos Carvalho da cidade de Capela “[...]eu associava quando esse aluno aqui estava fazendo cópia,
esses aqui estavam tomando... Eram três filas de, quatro filas de carteiras A maioria dos alunos eram 1º. Ano, 2º, e
3º.Esse aqui tava fazendo cópia, esse aqui estava fazendo como é, trabalho de matemática”.
 No ouvir contar das professoras do território do Leste sergipano percebe-se que ocorreu no período estudado foi uma
representação ou adaptação dos métodos de ensino por meio das professoras, ou seja, não existia um método fechado,
um método pronto o que nos leva a perceber nessas práticas educativas que os métodos intuitivo, sintético, analítico,
simultâneo, mútuo e etc., se mesclaram neste território adequando aquilo que era prescrito pelos normativos que
regulamentavam a educação. Tais práticas educativas somadas aos métodos de ensino que as professoras utilizavam
contribuem para a construção de uma cultura de escola especifica de um território. Percebe-se que os métodos que iam
sendo instituídos a luz da oficialidade ordenada pelas reformas se adaptavam as realidades locais, construindo por certo
uma, com suas práticas, uma cultura de escola que vai além do que dita as normas institucionais e que recaem sobre o
sucesso ou fracasso que hoje se tem em termos de método de ensino.
 
Considerações finais
Foi por meio da metodologia da história oral que procuramos compreender os modos de educar no território do Leste
sergipano, uma vez que esta possibilita compreender a realidade vivida contribuindo com outras formas de ver o
passado. A metodologia da história oral trata das lembranças, do esquecimento, e da narrativa, afasta-se das fontes
oficiais  em tempo que possibilita comparar os dados revelados com os apresentados nos documentos ditos oficiais
neste caso os prescritos da educação brasileira.
De acordo com o exposto nas narrativas de história de vida das professoras entrevistadas foi possível apreender que os
modos de educar no território do leste sergipano foram compostos partir da própria história da pessoa, somada a como
ela foi educada bem como as condições que ele teve para educar. Por certo compreender a cultura escolar e as práticas
escolares utilizando-se da metodologia da história oral e adentrando nas histórias de vida dos educadores se revelou
importante não só para conhecer as particularidades dos modos de educar bem como contribuiu para composição da
história da educação em Sergipe
 
 

[1]O Projeto Modos de Educar: práticas escolares e cultura escolar no território do leste Sergipano está inserido no
projeto guarda-chuva intitulado “Memória Oral da Educação Sergipana” coordenado pela professora Dra. Raylane
Andreza Dia Navarro Barreto. O projeto está dividido de acordo com os territórios sergipanos perfazendo um total de 8
sub-projetos. O objetivo é compreender como se constituíram os modos de educar de educadores atuantes no território
sergipano; para tanto está sendo necessário: mapear os educadores mais antigos e de maior representatividade na área
educacional; identificar as práticas escolares, próprias do tempo e do espaço escolar e analisar a cultura de escola que
fora produzida nas instituições educativas do território sergipano. O propósito é possibilitar a produção de saberes e
entendimentos acerca dos modos de educar e dos métodos de ensino, fomentando interações e trocas no âmbito da
pesquisa e do conhecimento, envolvendo Instituições de Ensino, grupos de pesquisas, discentes e docentes e
pesquisadores relacionados a áreas afins. Projeto financiado pelo CNPq. Edital MCTI/CNPq/MEC/CAPES. N. 18/2012.
Nº do processo 405366/2012-4. Bolsas de Iniciação cientifica CNPQ e PROBIC/UNIT.
 

[2]A Festa do mastro foi criada em 29 de junho de 1939 por iniciativa de João Nelson de Melo, Napoleão, Anderson
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Melo e outros.

[3]  Muito antes de ser construída a primeira capela do Povoado Marcação (atual município de General Maynard), o
Cruzeiro representou a fé  e um ponto de encontro especial para os moradores do antigo povoado Marcação (antigo
povoado do município de Rosário do Catete). (MENDONÇA, SILVA, 2009, p.200).
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