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RESUMO

O presente artigo, fruto de pesquisa em andamento, objetiva compreender ao modos de educar
desenvolvidos no Agreste sergipano num período de 1930-1950. O objeto de estudo são as narrativas de
trajetórias de vida de cinco professores aposentados, residentes no referido território. Ao partir do
pressuposto de que a ausência/presença dos objetos em sala de aula indicam práticas e ideias
pedagógicas, elegemos como categoria de análise a “cultura material”, segundo Silva (2012). O subsídio
teórico utilizado é a história cultural que ao relacionar-se, neste trabalho, com a metodologia da história
oral, Alberti (2004), possibilitaram perceber que os sujeitos em contato com materiais escolares produzem
práticas e saberes. São modos de educar próprios que, muitas vezes distintos dos apregoados
oficialmente, são fruto da visão de mundo que o lugar ajudou a construir.

RESUMO

El presente artículo, fruto de investigación en marcha, objetiva comprender al modos de educar
desarrollados en el Agreste sergipano en un periodo de 1930-1950. El objeto de estudio son las narrativas
de trayectorias de vida de cinco profesores jubilados, residentes en el referido territorio. Al partir del
pressuposto de que la ausencia/presencia de los objetos en sala de aula indican prácticas e ideas
pedagógicas, elegimos como categoría de análisis la “cultura material”, según Silva (2012). El subsidio
teórico utilizado es la historia cultural que al relacionarse, en este trabajo, con la metodología de la
historia oral, Alberti (2004), posibilitaron percibir que los sujetos en contacto con materiales escolares
producen prácticas y saberes. Son modos de educar propios que, muchas veces distinguidos de los
apregoados oficialmente, son fruto de la visión de mundo que el lugar ayudó a construir.

INTRODUÇÃO

Reconhecemos os objetos escolares como portadores de
mensagens, vestígios da circulação de ideias pedagógicas e
indicadores de práticas (não uma prova real, mas um vestígio).
Assim, o que se preservou desta materialidade pode ser
compreendido como referência material, uma espécie de
ancoradouro para indicadores da memória... cenário que
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ampara e contextualiza os seus valores, apresenta as suas
manifestações de poder e divulga suas conquistas e dramas
culturais

Vera Lúcia in Bruno (2009)

Tidos como “portadores de mensagens”, os objetos escolares carregam consigo vestígios de realidades
históricas apresentando, como revela a epígrafe acima, manifestações de poder, divulgando assim
conquistas sociais, políticas e econômicas. Contudo, é necessário considerar o indivíduo e sua capacidade
de fazer história com práticas quotidianas, afinal nem sempre o que os projetos educativos impuseram se
apresentaram na sala de aula, bem como nos modos de educar e na materialidade escolar, remetendo
assim a explicação dessa ausência ás concepções de sujeitos escolares. É nessa perspectiva que
elaboramos esse trabalho, centralizando nossos estudos nos objetos escolares e suas manifestações de
poder sem perder as vivências do professor em sala de aula para assim entender os modos de educar
desenvolvidos no território do Agreste central sergipano num período de 1930-1950. As discursões deste
trabalho giram em torno de duas inquietações: O que a ausência ou presença dos objetos escolares
representavam na realidade vivida pelos sujeitos da escola Que materiais escolares existiram na sala de
aula do agreste central sergipano e de que maneira eles contribuíram para a construção do modo de
educar

Nosso objeto de estudo são as narrativas de trajetórias de vida de cinco professores aposentados
residentes em cinco cidades do agreste de Sergipe, assim elencadas: São Domingos, Macambira,
Malhador, Pinhão e Campo do Brito. Elas fazem parte do acervo de entrevistas audiovisuais do projeto de
pesquisa “Memória Oral da Educação Sergipana”[1], coordenado pela professora Dra. Raylane Andreza
Dias Navarro Barreto, que tem como objetivo compreender como se constituíram os modos de educar
desenvolvidos por professores atuantes no estado de Sergipe. Como alunos de Iniciação científica,
fazemos parte dessa pesquisa desenvolvendo o subprojeto intitulado “Modos de educar: práticas escolares
e cultura escolar no território do agreste central sergipano”[2], que ainda esta em andamento justificando
assim a apresentação de resultados parciais neste trabalho.

A partir das entrevistas e inspirados pelo poeta mato-grossense Manoel de Barros, entendemos que as
narrativas de história de vida dos nossos professores são fruto do que “o olho vê, a lembrança revê, e a
imaginação transvê”. Dessa forma, “é preciso transver o mundo”. Por meio da transversão do passado
feita por nossos personagens percebemos que é possível ver das mais diversificadas formas a história do
mundo, e assim também a história da educação sergipana. Neste trabalho, optamos historiografar a
educação do estado a partir das lembranças-narradas, viés este que vem possibilitando estranhar o
documento e refletir sobre as narrativas. Ao variar a focalização do objeto de estudo (memória),
aumentando e diminuindo sua forma, podemos transformar o conteúdo da representação em outra
história, muitas vezes do mesmo lugar de onde já se foi falado. Como um fio que indica diversas
possibilidades, a memória oral de nossos entrevistados revela uma grande história, porém vista de baixo.
O que não é demérito, afinal foi a partir do séc. XX que a História cultural vem ampliando seus objetos de
estudo, incluindo assim a “cultura popular que é produzida na vida cotidiana por meio de atores de
diferentes especificidades sociais” (Barros, 2004 ).

Em si tratando de levar em consideração o sujeito simples, com sua história única e singular, Roger
Chartier, entre outras contribuições para a história cultural, elabora noções complementares de “práticas”
e “representações” que dentre outros aspectos, significam os modos de vida, atitudes, e normas de
convivência que ao pertencerem ao passado são pensadas e dadas a ler a partir de padrões de vida
cotidiana. Ao lidar com pessoas, histórias de vida e depoimentos orais elegemos como método de pesquisa
a metodologia da história oral que segundo Alberti (2004), pode nos ser útil na compreensão de histórias
do cotidiano, de histórias políticas, de história de comunidades, de instituições públicas e privadas, de
indivíduos (biografias individuais e coletivas) e suas experiências de tradições culturais, de representações
do passado, dentre outras. E em consonância com as noções complementares de Chartier ela ainda
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assevera que

A história oral nos permite estudar a subjetividade e as representações do
passado como dados objetivos, quer dizer, entes que existem independentemente
de os historiadores aceitarem ou não a sua existência. E o mais importante, que
tais subjetividades e representações do passado são um dos diversos vetores que
determinam o curso da história, influenciam neste curso, condicionam e são
condicionados pelos demais vetores (econômicos, políticos, etc.) do movimento
histórico, dialeticamente. Não tomar em conta o caráter objetivo das
representações sobre o passado e da memória é desconsiderar uma das
dimensões dos processos de permanência e transformação das sociedades e,
portanto, é não saber fazer história, ou melhor, é não ser capaz de reconstituir o
passado na sua totalidade. Uma história que não se alimenta de todas as
dimensões do humano é uma história desnutrida. (ALBERTI, 2004, P.42)

A proposta desse trabalho é exatamente o que Alberti considera: é tornar depoimentos de histórias de
vida em fonte de pesquisa. É alimentar a história da educação sergipana com outras histórias, que apesar
de únicas e singulares revelam um contexto coletivo, que muitas vezes possui lacunas que só podem ser
preenchidas por “dados objetivos”. Como resultado parcial de pesquisa em andamento, a fonte de
pesquisa deste trabalho são as narrativas de história de vida de cinco professores entre 74 e 87 anos. As
entrevistas audiovisuais têm em média uma hora e meia de gravação, realizadas a partir de um roteiro de
entrevista semi-estruturado. As entrevistas são transcritas e logo depois concedidas para publicação pelo
entrevistado por meio de um termo de consentimento devidamente assinado. As narrativas vão desde as
origens do entrevistado, passando pelo aprendizado das primeiras letras, a formação docente, a
experiência em sala de aula e a sua aposentadoria. Contudo, é no aprendizado das primeiras letras que
centralizamos as nossas análises, tratando dos nossos entrevistados não enquanto professores e sim como
alunos. Essa escolha se justifica pelo recorte temporal do trabalho, que coincide com a formação docente
ao invés da prática profissional.

2. OBJETOS ESCOLARES E MODOS DE EDUCAR: QUAL A RELAÇÃO

Para melhor explicar as análises que serão feitas retornamos novamente a epígrafe que inicia este
trabalho, no ponto em que ela revela que a escola é um “cenário que ampara e contextualiza os seus
valores (dos objetos), apresenta as suas manifestações de poder e divulga suas conquistas e dramas
culturais”. Nesse sentido, os objetos escolares fazem parte dos avanços dos projetos educativos, como por
exemplo da Regulamento do Serviço Sanitário do Estado, datado de 30 de novembro de 1892 e a Reforma
da Instrução Pública, decreto 563, de 08/1911. Como assegura Silva e Petry (2012), os objetos “[...]
contribuíam para que a instituição escolar cumprisse (e cumpra) sua tarefa de
instruir/educar/moralizar/civilizar” (SILVA E PETRY, 2012, p. 20). Os objetos escolares, dessa forma,
podem revelam conquistas políticas e contribuem para que a escola avance educacionalmente, provocando
assim modificações sociais e culturais. Contudo, ao analisar as escolas primárias do agreste central
sergipano percebemos que nem sempre os objetos escolares que representavam e difundiam o poder
estavam presentes em sala de aula. Sua ausência representava a distonância entre o que era apregoado
pelo governo e como era composta a materialidade escolar, muitas vezes substituída de forma lenta e
gradual. Por isso, se a sua presença revela modificações a sua ausência reflete traços de permanência,
que tendem a se modificar sobre “falsas” estabilidades. É nesse contexto de modificações e permanências
que buscamos compreender como a cultura escolar e as práticas escolares eram formadas e difundidas
uma vez que “sujeitos postos com os materiais produzem saberes, comportamentos e significados” (SILVA
E PETRY, 2012, p. 23).

A cultura escolar, entendida por Juliá (2004) como um conjunto de normas que definem os conhecimentos
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a serem ensinados e as condutas a serem inculcadas, relacionam-se com as práticas escolares, definidas
como maneiras próprias de fazer com que a “cultura escolar seja transmitida” (FILHO E VIDAL, 2004). Ao
partir dessa premissa, consideramos que é nas escolas primárias e nas narrativas dos entrevistados abaixo
que buscamos entender como a cultura material era ajustada a práticas quotidianas e de que maneira ela
contribuía para a formação do modo de educar.

Nome Data de
Nascimento

Cidade em que
reside o
entrevistado

Escola Ano

Maria Tavares
dos Anjos

10 de outubro de
1934 Malhador “Escola Municipal n°

08” 1941- ...

Maria de
Oliveira Silva

30 de dezembro de
1939 Pinhão “Escola Isolada

Josefa Lucas” 1944- 1951

Oscarina
Fonseca Santos

31 de dezembro de
1929 Campo do Brito “Escola Isolada” 1936- ...

Paula Oliveira
de Jesus

26 de janeiro de
1926 São Domingos “Escola “Estadual” 1934- ...

Rosalina
Venceslau dos
Santos

07 de agosto de
1932 Macambira “Escola pública” 1939- ...

Ao adentrar nas escolas por meio da memória dos entrevistados, é notável que as escolas apresentadas no
quadro acima formalmente são escolas isoladas que representativamente são consideradas por nossos
entrevistados como “públicas”, “estaduais” e “particulares”. As escolas isoladas, tidas como uma
necessidade incontestável, sobreviviam à sobra dos grupos escolares, onde estaria prescrito e destinado o
ideal da educação. Assim, apesar de serem consideradas necessárias, os “grupos escolares foram mais
beneficiados, e nelas continuou predominando a carência de tudo: materiais escolares, livros, cadernos,
salas apropriadas, salários para os professores” (SOUZA, 1998, p.51). Como lembra a entrevistada
Oscarina Fonseca Santos, a escola isolada

[...] em que estudei era uma casa, assim de pessoas pobres que tinha daqueles
bancos assim cumpridos. Era em sítios assim, antigamente existia em sitio. Era
aqueles bancos assim em volta da parede, e ali enchia de crianças para estudar.
Nós estudávamos, tinha que estudar alto para que ela (professora), que estava
fazendo o crochê dela, escutasse a gente estudando. Era totalmente diferente do
estilo de hoje (SANTOS, 2013)

Como mostra nossa entrevistada, era notório a “pobreza” das escolas isoladas. Sobre isso em relatório[3],
o presidente da província Oliveira Valadão em 1918 admite que “é sensível a pobreza de nossas escolas
em relação ao material escolar. Essa é mesmo uma das causas de retardamento do ensino, sendo entre
nós, até o grande mal [...]”. Os investimentos para lidar com tal “retardamento” iam desde a compra de
mobiliário americano, diretamente dos Estados Unidos à distribuição entre oitenta e três escolas isoladas,
quarente e sete situadas na capital e nas cidades de Estância, Capela, Laranjeiras, Maruim, Propriá,
Riachuelo, São Cristóvão e Villa Nova, seis nas vilas de Itaporanga, Nossa Senhora das Dores, Socorro e
Divina Pastora (SERGIPE, Mensagem... 1918). Como disposto, tais investimentos não chegavam ao
território do agreste central sergipano situando-se apenas perto da capital, ou seja no território da Grande
Aracaju, e nas maiores cidades como Estância ( sul sergipano), Capela e Divina Pastora (leste central
sergipano), Nossa senhora das Dores (médio sertão sergipano) e Propriá (Baixo sertão sergipano). Apesar
do relatório referir-se ao ano de 1918, a realidade vivida nas escolas isoladas do agreste central
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sergipano, em especial as escolas do quadro acima, segundo as narrativas dos nossos professores, que se
já existia, continuou a mesma no decorrer das décadas de 1930 e 1940. Ao rememorar sobre a Escola
isolada da cidade de Campo do Brito Oscarina Fonseca Santos,

[...] depois que a gente aprendia a ler, e quando era pra escrever ela então, com
o grampo do cabelo dela, ela fazia a letra assim pra gente cobrir. O grampo
daquele que bota no cocó que os antigos fazia. O grampo tinha uma cabecinha,
ela então no caderno riscava a letra pra poder cobrir e ali aprender. [...] Era uma
sala de aula, ou uma sala de residência cheia de cadeiras e ali apertadinho, tudo
apertadinho tinha o quadro negro e pronto (SANTOS, 2013)

Ao rememorar que o “grampo de cabelo”, servia como instrumento de escrita, a entrevistada Oscarina
Fonseca Santos nos possibilitou considerar que “apesar de existir lápis”, sua professora primária construía
práticas escolares específicas a partir de um objeto nada comum no ambiente escolar. Contudo, por mais
que práticas escolares fossem sendo construídas pelos professores em favor da “melhoria do ensino” as
escolas isoladas ainda continuavam na esfera da tardia modernização educacional, principalmente no que
diz respeito a cultura material. A ausência de mobiliário adequado, a insistência de uso de bancos sem
encosto em detrimento das carteiras e salas apertadas ao invés das bem ventiladas e arejadas,
fragilizavam a implantação e desenvolvimento das mudanças educacionais, como por exemplo da ordem
médico-higienista.

Assim, em meio a mudanças educativas que demoravam a serem implementadas e uma escola que tinha,
aderindo ou não a modificações, que cumprir seu papel social foi sendo construído um modo de educar
próprio. Ao assegurar que “O estudo histórico dos materiais escolares pode ser um instrumento valioso
para se decifrar a cultura escolar”, Rosa de Fátima (2007) nos instigou a analisar os objetos das escolas
estudadas para enfim compreender os modos de educar. Nos resultados, percebemos que a cultura
escolar e as práticas escolares mantinham uma estreita relação com os objetos a ponto de juntos
construírem um modo específico de educar, assegurando assim o que Rosa de Fátima (2007) propõe:
“[...] as práticas são mediatizadas, em muitos sentidos, pelas condições materiais”. Falamos de modo de
educar específico, pois o mobiliário demonstra ter sido construído/implementado a partir das condições
econômicas, sociais e culturais dos sujeitos da escola ao invés de condizer com as propostas educativas da
época.

3. O QUE OS OBJETOS REVELAM SOBRE OS LUGARES: ENTRAM EM CENA OS MODOS DE EDUCAR

É. A primeira escola que eu tive, nesse tempo só tinha assim,
as escolas só tinha duas aqui. Uma pra menino, outra pra
menina, não é Chamava Escola Isolada viu Até então ainda não
tinha o grupo, eram duas escolas isoladas, mas como a cidade
foi crescendo, então precisou do grupo mais tarde.

Maria Tavares de Anjos (2013)

As lembranças escolares da professora Maria Tavares dos Anjos revelam uma realidade educacional da
cidade de Malhador no ano de 1941 onde, até então, o ensino primário na cidade estava vinculado apenas
às Escolas isoladas. Carentes de materiais escolares, com precárias condições estruturais e ausência de
professores capacitados tais escolas dispunham apenas do ensino das primeiras letras e dos números, em
turmas de primeiro e segundo ano primário. Quando aluna, a entrevistada Maria Tavares dos Anjos lembra
que ao concluir o segundo ano primário tinha que “terminar o terceiro e quarto ano na cidade de
Riachuelo”. Segundo ela o primário de lá era “mais que um vestibular quase. [...] tinha prova oral, prova
escrita, o ditado de dez linhas, as provas vinham lacradas de Aracaju da secretaria de Educação, quem
abria era aquela banca examinadora: era a diretora do Grupo de Riachuelo, com um prefeito que tinha
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chamado seu Costa e outras professoras” (ANJOS, 2013). As características que nossa entrevistada elege
para revelar o primário da cidade de Riachuelo nos permitem considerar que ela apresenta um Grupo
escolar, de onde é própria a presença do diretor. Assim, é notório que a modernidade educacional chegou
de forma distinta nas cidades sergipanas afinal, enquanto os grupos escolares não se estabelecessem em
todo o estado “dois modelos educacionais iriam existir respectivamente: a escola isolada e a escola
seriada” (NASCIMENTO, 2012).

Enquanto nos Grupos escolares as propostas educativas, a exemplo das prescritas pela reforma sanitária,
simbolizavam algumas mudanças no cotidiano escolar, inclusive no seu mobiliário, nas escolas isoladas ela
demorava a chegar. Assim, se mudanças escolares não se materializava, ou demorava a ser implantada
nas escolas isoladas fica claro que a postura não era corrigida, a demarcação e o controle dos gestos não
era feita, e ainda não se criava condições para a boa escrita que deveria ser saudável e higiênica. Ao
influenciar a sociedade e principalmente às práticas escolares, as ideias higienistas encontravam
dificuldades ao serem colocadas em prática, principalmente no que diz respeito à escrita. Como podemos
observar no Programa para ensino primário em grupos escolares

A caligrafia inclinada, utilizada durante o século XIX, apesar de ‘elegante,
graciosa e pessoal’, era criticada porque percebida como a causa para os
problemas de miopia e escoliose encontrados nos/as escolares. Permitindo ao
aluno a posição normal do tronco, evita-lhe o estilo vertical as deformidades do
corpo que é obrigado naturalmente no executar letras inclinadas ou oblíquas
(SERGIPE... 1912)

Essa forma de escrever, concebida como a ideal para os alunos, necessitava de um mobiliário adequado,
ou seja, as carteiras “ganharam um real espaço no ensino quando se tornaram necessárias como apoio
para escrever” (CASTRO E SILVA, 2012, p.171). Na escola isolada da professora “Carmelita” na cidade
Campo do Brito, onde sediam-se as lembranças da entrevistada Oscarina Fonseca Santos, os alunos
sentavam “em carteiras. [...] Elas tinham uma parte assim onde nós colocávamos os livros, e tem o
negócio de sentar que a gente pode puxar e botar pra trás e a gente ficar em pé ali no meio” (SANTOS,
2013). A o uso carteiras seria uma das novidades pedagógicas aprovadas pela higiene escolar. Contudo,
apesar da presença de tal mobiliário nas salas de aula os bancos escolares não saíram de cena, afinal
como ainda lembra nossa entrevistada Oscarina “na falta de carteiras a gente sentava naqueles
banquetinhos não é Tipos bancos”. Como revela, a presença dos bancos escolares nos mostram que o
número de carteiras não supriam a quantidade de alunos. Como lembra Maria de Oliveira Silva, da cidade
de Pinhão, mesmo que as carteiras comportassem dois alunos “ainda não dava para todos sentar. Então lá
atrás, no fundo da sala, eles colocavam uns bancos de quatro pés, aí os outros ficavam atrás. Quem
chegasse primeiro ia ocupando os lugares, quem ia chegando por último ia completando os lugares
(SILVA, 2013). Na “Escola municipal n° 08”, da cidade de Malhador, a realidade não era tão diferente.
Como lembra Maria Tavares dos Anjos

Essa escola tinha assim, uns bancos e tinha uma mesa grande pra pessoas sentar
assim nos bancos e escrever na mesa, só tinha isso e um quadro negro, chamava
quadro negro, ficava na parede. Só tinha isso! (ANJOS, 2013)

O mobiliário que simbolizava os assentos chegavam de formas distintas nas escolas isoladas, ora por meio
de carteiras duplas, ora por carteiras de um aluno só, ou por meio de bancos onde vários alunos
sentavam. Tal mobiliário, tido como diferente do adequado, interferia na saúde e no desenvolvimento
intelectual do aluno. O formato das carteiras e/ou dos bancos sem encosto eram os principais causadores
dos problemas de coluna, a exemplo de “escoliose”. Os bancos escolares, que como disse nossa
entrevistada, “ficavam lá atrás”, também causavam outro tipo de doença: a miopia. Como revela Silva
(2012) “a miopia era causada pelo descompasso na distância entre carteiras e quadro negro” que atingia
de forma diferenciada uns e outros, geralmente os que sentavam mais atrás. A insuficiência das carteiras
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e com as salas pequenas o uso de bancos escolares se fazia necessário, mesmo que pudessem causar
danos a saúde do aluno. Assim, ao mesmo tempo em que a presença das carteiras representavam
avanços no mobiliário escolar, o uso de bancos simbolizava o retrocesso de propostas educativas da
época. Ainda sobre as carteiras Maria de Oliveira Silva rememora que

A escola era assim de cadeirinha. As pessoas iam colocando as cadeirinhas assim,
uma atrás da outra e tinha um quadrozinho na parede e a professora ficava ali na
mesinha dela (SILVA, 2013)

A organização das “cadeirinhas, uma atrás da outra” podem simbolizar um apanhado de intenções
previamente pensadas, sejam elas pelo professor, pelo método de ensino, por leis ou decretos. Ao
comparar as narrativas das nossas cinco entrevistadas percebemos que a forma como dispor as cadeiras
em sala de aula partiram das demandas da escola onde, como lembra Rosalina Venceslau dos Santos, a
professora tinha que ensinar a “mais de cinquenta meninos”, apesar “da matrícula verdadeira revelar
somente cinquenta alunos”. Para dar conta de ensinar a tantos alunos em pouco tempo, lá na escola
isolada da cidade de Campo do Brito onde Oscarina Fonseca Santos estudou, a professora “ficava no birô,
lá na frente separada da gente. Nós ficávamos como uma plateia na frente dela. Então ela sentada birô via
todo mundo”. Tais lembranças escolares indicam a organização da sala de aula revelando assim o método
de ensino ao que estava vinculado. Neste caso, como sugere Machado (2004), o método de ensino era o
mútuo que deveria ser:

Grande retângulo, para que todas as mesas estivessem de frente para um dos
topos da sala onde se encontrava um estado elevado, local onde se colocava a
mesa do professor e de onde este podia com facilidade ver toda a sala e descobrir
quem estava ou não com atenção, dando ordens, comandando a sala como um
capitão na proa de um navio (MACHADO, 2004).

Outra forma de ministrar as aulas, mantendo a ordem em sala e respectivamente atender a todos as
alunos, era a eleição de monitores que, geralmente, eram os mais inteligentes. Na escola Isolada da
cidade de campo do Brito os alunos que tivessem uma caligrafia legível iria copiar as atividades que o
professor ministraria no quadro e na maioria das vezes, como lembra Oscarina Fonseca Santos, quem ia
pro quadro era uma (aluna) mais disposta”. As atividades dos monitores iam desde escrever as atividades
no quadro negro até vigiar o comportamento dos alunos. Na escola Estadual da cidade de São Domingos

Eu me lembro que uma vez ela (professora) disse: -vamos fazer um roll! Eu
condenava isso mas a gente é como empregado: empregado faz o que o patrão
manda. Paula vai fazer Vou! Roll, é se alguém falar colocava no caderno e dava a
ela e ela botava de castigo. Uma vez eu botei um colega meu chamado José de
Jerônimo. E ele pra se vingar ficava ajoelhado, fazendo assim, me chamando de
urubu. Aí a gente ficou de mal né. Mas depois ele era bom pra recitar e eu
também, só tinha nós dois na escola pra recitar, aí nesse dia a gente ficou de
bem. (JESUS, 2013)

Pelas lembranças de Paula de Oliveira de Jesus e Oscarina Fonseca Santos podemos notar que o método
de ensino mútuo indicava como deveria ser a sala de aula, o que por sua vez, também caracteriza um
modo de educar calcado na eleição de alunos com funções que iam além do estudar. Tal modo de educar
interferia nas relações educacionais como também nas pessoais afinal, “os alunos ficavam até de mal[4]”
uns dos outros. Assim, ao considerar que os modos de educar também são frutos da relação estreita entre
método de ensino e cultura material podemos afirmar que “os materiais escolares são instrumentos
valiosos para se decifrar a cultura escolar à medida em que práticas são mediatizadas, em muitos
sentidos, pelas condições materiais” (SOUZA, 2007, p. 179-180). Os modos de educar, desenvolvidos por
professores das cinco escolas estudadas, muito tem a revelar sobre o ensino mútuo. Muitas características
materializam o tal método de ensino, e dentre elas se sobressaíram nas narrativas de nossos
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entrevistados o ensino a muitos alunos em pouco tempo, a eleição de alunos-monitores, a memorização e
a disciplina. Ao voltar ao passado pelas lembranças escolares, Oscarina Fonseca Santos lembra que na
escola de sua infância

A gente tinha uma cartilhazinha com o abc e a pessoa aprendia a, b, c, d... assim
continuo as letras todas. A gente ia decorando. Sabe que criança tem facilidade
de decorar, não é E nesse ponto de vista de aprender eu sempre fui inteligente
desde criança. Ela era tão severa com essa história de decorar, que eu tinha que
estudar em casa também. Eu tinha que desenvolver! (SANTOS, 2013)

Sobre o estudo das lições acrescenta ainda Maria de Oliveira Silva,

Todos os alunos que estudaram com professora Josefa aprendiam. Aprendiam
principalmente a tabuada. Tinha decoração também da tabuada não é Tinha
tabuada que era pra decorar (SILVA, 2013)

Como nos mostra as entrevistadas em depoimento, o ensino mútuo estava presente nas salas de aula das
escolas Isoladas, materializando-se, dentre outros aspectos, por meio de textos decorados e “severas”
ordens. Identificados os tipos de carteiras existentes, o método de ensino e a forma de organizar a sala de
aula se faz necessário estudar a divisão do tempo escolar que deveria ser organizado por meio dos
relógios. Responsáveis por fragmentar as atividades escolares o relógio também era um objeto da
pedagogia moderna: ele demarca o início, a duração e o término das atividades escolares constituindo,
nesta perspectiva, um mecanismo do controle social do tempo, transformando-se no organizador temporal
da vida na escola (ÁVILA, 2012, p.198). Nas escolas estudadas foi percebido que todos professores não
possuíam relógios o que demonstra descontinuidades em relação às atividades, persistência de práticas
individuais e resistência as modificações propostas. Nessas escolas a organização das atividades ficavam a
mercê do professor. Segundo Oscarina Fonseca dos Santos da cidade de Campo do Brito

Ela (professora) controlava tudo assim: dava serviço a turma, tudo era decorado.
Ela só fazia era é tomar a lição de cada um, essa lição de quarta serie era quem
puxava mais dela, pelos alunos né E na quarta série ela chamava pra o quadro e
ensinava, o que a gente já tinha estudado em casa ela explicava no quadro.
(SANTOS, 2013)

E acrescenta Maria de Oliveira Silva da cidade de Pinhão

Olha, ela organizava pelos livros: primeira série, segunda série, terceira série. Ela
colocava dever pra uns, pra eles ficarem ocupados né, enquanto ela tomava a
lição do outro. Aí ela a trocando assim as atividades. Quando aquele ali terminava
ela passava pro outro. Enquanto isso muitos não ficavam quietos. Ela aí tinha que
interromper né o que ela estava fazendo pra atender as necessidades do outro
(SILVA, 2013)

Nas décadas analisadas, percebemos que o relógio não estava presente nas salas de aula, contudo
independentemente de qualquer regra, havia um modo específico de controlar o tempo, buscando sempre
atender todas as turmas. Nas cinco escolas analisadas, encontrou-se em comum uma rotina que incluía no
primeiro momento a oração, em seguida, como lembra Rosalina Venceslau dos Santos, o canto do “hino
nacional. Outro dia cantava o hino da bandeira que é o Salve lindo não é” (SANTOS, 2013). Logo depois, o
professor continuava as atividades de leitura e escrita como a “caligrafia. Os mais atrasados era o
alfabeto. Depois quando terminava de fazer aquela escrita, nós íamos fazer ditado, ia estudar a lição, que
ela ia fazer perguntas” (SANTOS, 2013). Como lembra a entrevistada Paula Oliveira de Jesus, “naquele
tempo era um sofrimento. Eu não sei como ela tinha o cacique de organizar primeiro, segundo, terceiro e
quarto ano”. Mesmo com dificuldades, como afirma nossa entrevistada, o professor desenvolvia práticas
escolares que promoviam a aprendizagem. Elas iam desde a divisão do quadro negro em quatro partes, a
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eleição de monitores até a organização o tempo por meio de atividades. Contudo, em meio a práticas que
convergiam para a ajuda do ensino dos conteúdos, o mal comportamento dos alunos, que como lembra
Maria Oliveira Silva “não ficavam quietos” comprometiam o desenvolver dos assuntos. Neste caso, o
professor primário, muitas das vezes usava de objetos disciplinadores como a régua e a palmatória para
manter a ordem na sala de aula. Como lembra Maria Oliveira Silva na Escola Isolada da professora Josefa
Lucas

Castigava até demais porque uma irmã minha mesmo, uma professora deu tanto
na cabeça dela que chegou em casa inchada. Com a cabeça assim, toda de
hematoma. Ela batia com uma régua. Na mão era uma palmatória mais ela usava
mais uma reguinha que ela apontava lá a letra e quando o menino errava...
(SILVA, 2013)

A presença de castigos físicos no século XX não era um fato natural, pelo menos do ponto de vista
governamental afinal, foi no ano de 1827 que a Lei Imperial proibiu a prática de castigos físicos na escola.
Contudo, como lembra nossa entrevistada Oscarina Fonseca Santos, “se ela mandasse estudar a casa de
tabuada e a pessoas não tivesse estudado, ai levava bolo de palmatória”. Em meio a realidade vivida e a
proposta pelo governo percebemos que a escola não se caracteriza apenas por leis. Ela também se
constitui de sujeitos e suas relações culturais, políticas, religiosas, econômicas e sociais que os tornam
atores ativos na história. É por isso que ao tentar entender a escola, muitas vezes encontramos pedaços
de uma realidade distinta daquela que costumamos ler em livros, documentos oficiais, jornais, dentre
outros.

CONCLUSÃO

Ao buscar compreender os modos de educar desenvolvidos por educadores do território do agreste central
sergipano no período de 1930-1950 por meio das lembranças dos objetos escolares, chegamos à
conclusão que a cultura escolar e as práticas escolares podem ser mediadas pelas condições materiais.
Isso porque, a forma como organizar os alunos em sala de aula estava atrelada aos tipos de carteiras e
aos bancos existentes; a organização do tempo escolar era estabelecida pelo professor, que na ausência
do relógio, desenvolvia suas aulas em torno de atividades que lhes eram comuns, a saber, iniciar a aula
por meio da oração, logo em seguida o canto de hinos patrióticos, e logo depois o ensino da leitura e da
escrita; o quadro negro também ajudava o professor a organizar o tempo e as atividades escolares, na
medida em que ao ser dividido em partes poderia atribuir tarefas as turmas de diferentes seriações. A
necessidade de cumprir com os conteúdos mostra que os regulamentos oficiais foram sendo disseminados,
contudo o professor construiu no interior da sala de aula um modo específico de educar e operar com a
materialidade disposta.

Ao entender os objetos escolares por meio de uma interpretação sociocultural percebemos que a cultura
material das escolas isoladas estudadas apresentavam-se, em partes, na contramão das mudanças
educativas. Assim, os objetos escolares que contribuíam para que os sujeitos da escola produzissem uma
cultura escolar e práticas escolares condizentes a materialidade existente, faziam com que os modos de
educar se distanciassem dos preceitos apregoados oficialmente. Assim, é possível afirmar que não há um
modelo ideal e único de escola, pois como revelado nas narrativas, a cultura material que também
compunha os modos de educar, divergem conforme o tipo de escola e sua localização.

Com as análises feitas neste trabalho, procuramos mostrar que os modos de educar são resultantes da
relação entre fatores sociais, econômicos e culturais, assim como do lugar e dos sujeitos escolares, como
os que apresentamos ao longo do trabalho. Assim, o que queremos ressaltar é o que guarda a memória
oral dos sujeitos escolares, em especial dos professores que por certo também foram alunos, que, em um
movimento de lembrar e esquecer, nos mostra uma história que distante do que ditavam os regulamentos
oficiais, é a representação do que era possível fazer dadas as circunstâncias locais, intelectuais e
materiais.
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[2] É no bojo do Projeto Guarda-chuva, intitulado Memória Oral da Educação sergipana, que situa-se os
oito subprojetos que tiveram sua área espacial para pesquisa delimitada a partir da divisão feita pela
Secretaria de Estado do planejamento, habitação e do desenvolvimento urbano de Sergipe-SEPLAN, em
2008, que dividiu o território em oito regiões assim nomeadas: alto sertão sergipano; médio sertão
sergipano; baixo São Francisco sergipano; leste sergipano; agreste central sergipano; grande Aracaju;
centro sul sergipano; sul sergipano.
[3] Mensagem de 1918 sobre livros e materiais escolares: educação primária. Disponível em:
http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u2461/

[4] Esse termo, usado em geral por crianças, simboliza o rompimento de laços de amizade. Geralmente,
quando ficam “de mal” um do outro, não costumam manter qualquer tipo de relação.

[i] Graduanda em Serviço Social, aluna de Iniciação Científica/ Programa de Bolsa de Iniciação
Científica-PROBIC e membro do Grupo de Pesquisa Sociedade, Educação, História e Memória- GPSEHM.
E-mail: Laisadias10@gmail.com
[ii] Graduanda em Serviço Social, aluna de Iniciação Científica/ Programa de Bolsa de Iniciação
Científica-PROBIC e membro do Grupo de Pesquisa Sociedade, Educação, História e Memória- GPSEHM.
E-mail: luziannesantos@hotmail.com.br
[iii] Graduando em Serviço Social pela Universidade Tiradentes/UNIT, aluno de Iniciação Científica/
Programa de Iniciação Científica- PIBIC- CNPq, membro do Grupo de Pesquisa Sociedade, Educação,
História e Memória- GPSEHM. E-mail: ronysocial@hotmail.com

Pág.11/11


