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RESUMO

O presente artigo é resultado do projeto de pesquisa: “Modos de Educar: Práticas escolares e cultura
escolar no território da Grande Aracaju”. O nosso objetivo maior é compreender como se constituíram os
modos de educar pertencentes aos educadores mais antigos da região. Para operar historiograficamente,
estamos assentados nos pressupostos da história cultural francesa, segundo as analises de Roger Chartieu
(1990) e Sandra Pesavento (2005). Utilizamos a metodologia da história oral, segundo as analises
realizadas por Aberti (2005). A luz das categorias de analise: “cultura escolar” de Julia (2001) e “Práticas
Escolares” Faria Filho e Vidal (2002). Desse modo, concluímos que os modos de educar passaram por
adaptações e apropriações decorrentes das experiências formadoras e não formadoras vividas pelos velhos
educadores do território da Grande Aracaju.

RESUMO

El presente artículo es resultado del proyecto de investigación: “Modos de Educar: Prácticas escolares y
cultura escolar en el territorio de la Grande Aracaju”. Nuestro objetivo mayor es comprender cómo se
constituyeron los modos de educar pertenecientes a los educadores más antiguos de la región. Para operar
historiograficamente, estamos asentados en los pressupostos de la historia cultural francesa, según las
analices de Roger Chartieu (1990) y Sandra Pesavento (2005). Utilizamos la metodología de la historia
oral, según las analices realizadas por Aberti (2005). La luz de las categorías de analice: “cultura escolar”
de Julia (2001) y “Prácticas Escolares” Haría Hijo y Vidal (2002). De ese modo, concluimos que los modos
de educar pasaron por adaptaciones y apropiaciones decurrentes de las experiencias formadoras y no
formadoras vividas por los viejos educadores del territorio de la Grande Aracaju.

1. LUZ, CMERA, INDRODUÇÃO...

Esse filme editado resulta do projeto de pesquisa: “Modos de Educar: Práticas escolares e cultura escolar
no território da Grande-Aracaju[1]”, que tem por objeto de estudo a memória oral dos educadores do
referido território. Dentro dessa motivação, colecionamos entrevistas com professores, com idade entre 69
e 91 anos, que compõe o acervo, “Memória Oral da Educação Sergipana”. Tais professores nascidos entre
os anos de 1921 e 1944 estão unidos pelo chão comum do território da Grande Aracaju, localizado no
Estado de Sergipe- Brasil e se distanciam em seus 9 municípios: Aracaju, Barra dos Coqueiros, Itaporanga
D’Ajuda, Laranjeiras, Maruim, Riachuelo, Nossa Senhora do Socorro, Santo Amaro das Brotas e São
Cristóvão. Tal acervo reúne trajetórias de vida plurais, que vão desde professores que cursaram apenas o
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Primário, onde em alguns casos se apropriaram apenas dos rudimentos da leitura, da escrita e do cálculo.
Já outros, por sua vez, cursaram o Ginasial, Normal e Superior, alguns deles conseguiram se destacar
tornando-se bacharéis em Direitos, membros da Academia Sergipana de Letras, catedráticos, escritores,
vereadores, entre outros. Apesar das divergentes trajetórias de vida, estas se entornam singularmente
pela atuação educacional no território, e por isso suas narrativas muito podem revelar sobre a constituição
dos modos de educar entre os anos de 1930 a 1960.

Nos bastidores dessa gravação levantamos à hipótese de que há uma cultura de escola que se adapta as
práticas escolares e as condições de gerenciamento destas que é própria de cada tempo e espaço e que
perfaz o que Antônio Barroso (2004) denominou cultura de escola. Para confirmar ou refutar a seguinte
hipótese nos deparamos com as seguintes questões: Como se constituíram os modos de educar no
território da Grande Aracaju Porventura as experiências vividas por esses educadores em suas trajetórias
e entornos implicaram nos modos de educar Essas perguntas movimentaram a nossa investigação e nos
propomos a pelejar por tais respostas. Assim, para respondê-las também perguntamos: Quais edições
teóricas e metodológicas usar para “gravar” esse filme na história

1. RODAR A FITA NA TELA DA MEMÓRIA... AS EDIÇÕES TEÓRICAS E METODOLÓGIAS

Para estabelecermos mediações com o passado, mesmo que visto por imagens turvas na tela da memória,
encontramos na História Cultural Francesa o aporte teórico para compreender o passado desconhecido.
Essa corrente historiográfica abre um largo caminho para investigações de objetos dos mais distintos,
como “cultura popular”, “cultura letrada”, as “representações”, “intelectuais”, “sistemas educativos”, entre
outros. Roger Chartier (1990) como um dos expoentes contemporâneo dessa linhagem, torna mais
evidente esse campo de pesquisa a partir das ultimas décadas do século XX. Essa perspectiva histórica se
dedica, portanto em decifrar os “[...] modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada
realidade cultural é construída, pensada, dada a ler” (CHARTIER, 1990, p. 17). Desse modo, os vetores da
história se voltaram para a cultura, não só aquela produzida por instâncias oficiais, mas também como em
uma dada sociedade os homens se pronunciam e se calam, comem e bebem, sentam-se e andam, se
assemelham e se separam, solidarizam-se ou hostilizam-se, nascem ou morrem...

Desse modo, percebemos pela citação acima que a História Cultura desviou o seu olhar dos tradicionais
objetos de estudo e agora redimensionou suas lentes para os signos e gestos culturais produzidos na vida
cotidiana dos homens, como completa “[...] nunca se escreveu nem se leu tanto sobre História e isso se
deve, em grande parte, a essa aludida virada na área. O olhar de Clio mudou e voltou-se para outras
questões e problema, para outros campos e temas”. (PESAVENTO, 2005, p. 15) Tal corrente além de
possibilitar o alargamento dos objetos de estudo, também desencadeou novas fontes e métodos de
pesquisa, a exemplo, o uso das fontes orais. Tal fato é claramente evidenciado pelas transferências entre a
cultura oral e cultura escrita, mostrando como indivíduos não-letrados podem participar da cultura letrada
através de práticas culturais diversas. Foi através desses abalos no terreno da história que foi possível
construir novos paradigmas metodológicos, e um deles é a história oral. Como assegura Alberti (2004, p.
78) “O passado existiu independente dessas pistas, mas hoje só pode existir por causa delas e outras.” E
continua,

O trabalho com a história oral consiste na gravação de entrevistas de caráter
histórico documental com atores e/ou testemunhas de acontecimentos,
conjunturas, movimentos, instituições e modos de vida contemporânea. Um dos
principais alicerces é a narrativa. Um acontecimento ou uma situação vivida pelo
entrevistado não pode ser transmitido a outrem sem que seja narrado. Isso
significa que ele se constitui (no sentido de tornar-se algo) no momento mesmo
da entrevista. Ao contar suas experiências, o entrevistado transforma aquilo que
foi vivenciado em linguagem, selecionando e organizando os acontecimentos de
acordo com um sentido. (ALBERTI, 2004, p. 77)
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Para participamos da aventura de revermos um filme na tela da memória, realizamos 17 entrevistas com
professores. Tais entrevistas foram concedidas[2] nas residências dos entrevistados, distribuídos pelos 9
municípios que integram o território da Grande- Aracaju. Para tanto, lançamos mão de roteiros
semi-estruturados, seguindo o modelo do geral, específico e parcial de acordo como Manual de História
Oral de Alberti (2004). As entrevistas foram gravadas em áudio e vídeo, sua duração soma o montante de
mais de 40 h/s e foram devidamente transcritos em Microsoft Word 2010. Estas se encontram
armazenadas no acervo, que constitui o Centro de Memória da Educação Sergipana e que serão somadas
as outras entrevistas decorrentes dos demais subprojetos.

Para entrar no cotidiano da escola novos direcionamentos e olhares foram tomados ao conduzir
investigações dedicadas a entender a cultura escolar, como sendo “[...] 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” (JULIÁ, 2001, p. 10-11).
Contudo, para além das prescrições oficiais destinadas uniformemente a todas as escolas, cada uma delas
produz, em seu interior, processos sociais e organizacionais específicos que relativizam a partir da
apropriação da cultura escolar, assim, o que recai no fato de que, cada escola produz uma cultura
especifica. Como denominou Antônio Barroso (2004) cultura de escola. Assim, o corpo profissional ocupa
um espaço significativo no entendimento de tais normas e práticas que, hibridizadas no cotidiano, dão
forma a uma cultura de escola.

Tais normas e práticas não podem ser interpretadas descoladas das finalidades religiosas, sociopolíticas ou
simplesmente de socialização presentes em cada época, por isso, a cultura escolar só pode ser entendida,
se devolvida ao seu tempo e espaço. Mas, para além dos limites da escola, Julia (2001) traz a luz em seu
estudo outro aspecto pertinente, evidenciado pela visibilidade ganhada dos agentes que são chamados a
obedecer a essas ordens. Desse modo, o tempo escolar permite a interiorização de comportamentos e
inculcação de conhecimentos, pois a divisão do ritmo escolar produz singularidades que lhe são próprias e
que por sua vez, as diferem de outras instituições e grupos de convívio. Pois o tempo escolar entre suas:
“[...] mudanças e permanências, contribui para descobrirmos infinitas possibilidades de viver e, dentro da
vida, formas infinitas de fazer a e do fazer-se da escola e de seus sujeitos”. (VIDAL, D. G.; FARIA FILHO,
L. 2000, p.21). Portanto, entender a separação do tempo, a divisão dos níveis de aprendizagem, bem
como o mobiliário material é fundamental.

1. DAS INSTALAÇÕES ESCOLARES E DA SUA MATERIALIDADE: AS ESCOLAS ENTRE OS INPORVISOS E
AS VITRINES

Falar das instituições educativas e da materialidade escolar que compõe o território da Grande-Aracaju não
é tarefa fácil, pois em tal localidade existiram formas complexas e variadas de instituir a educação
elementar. Consideramos que o ideal estaria prescritos e destinados aos Grupos Escolares,
particularmente os localizados nas capitais e cidades-polo, que funcionavam como vitrines das ações do
Estado no campo da educação escolar e ocupavam prédios: “[...] estrategicamente criados em pontos de
grande visibilidade social, cravando no imaginário uma ideia de escola que não alcançou um conjunto mais
geral da população, mas teve força para seduzi-la.” (SILVA, 2006, p. 344). A capital Aracaju e a cidade de
São Cristóvão estiveram mais próximas dos benefícios gerados pelas reformas educacionais, bem como, a
construção de Grupos Escolares na década de 30, a exemplo, do Grupo Escolar “Vigário Barroso”,
localizado em São Cristóvão e do Grupo Escolar “Barão de Maruim” em Aracaju. Assim, recordam as ex-
alunas:

Lurdes Tavares dos Santos, 86 anos...

Com sete anos, eu estudava com a professora “Dalva Fontes”, em uma Escola
Isolada, era em um lugar afastado da cidade. Logo, logo ela foi mudada para o
“Vigário Barroso”. Eu sei que um dia ela chegou e disse: ‘Eu fui promovida, vou lá
para cidade alta[3]”. Ela era moça formada, então o governo não ia deixar ela ali.
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Ela não deixou a gente, trouxe todos. O “Vigário Barroso” era uma escola que
tinha na praça da matriz. O símbolo dela era um águia, que essa águia é o
símbolo daquele governo[4] de Aracaju. Agora no “Vigário Barroso” já era escola
com primeiro ano, segundo, terceiro e tal. Tinha tudo maior, tinha pátios e tudo.
Era outro regime, porque cá cada professor era em uma classe [se refere ao
Grupo Escolar “Vigário Barroso”] e lá era uma professora só para todos [Se refere
à Escola Isolada]. (SANTOS, 2013)

Pela narrativa acima podemos perceber claramente as divergências entre as instalações/equipamentos do
Grupo Escolar para as Escolas Isoladas que coexistiram no mesmo tempo e lugar. Tal evidencia são
reveladoras de um largo descompasso entre ambas, pois as Escolas Isoladas, criadas convencionalmente
nos perímetros suburbanos dos municípios, seriam suprimidas ou “deslocalizadas” pelos suntuosos Grupos
Escolares. Em tese as Escolas Isoladas estavam previstas como preliminares, projetando-se a sua
substituição por Grupos Escolares, o que na prática não se concretizou. Como revelou Maria Valdomira de
Carvalho Santos de 80 anos: “Eu estudava na escola da professora “Julieta”, era uma sala para todas as
séries... Mas para tirar meu quarto ano primário eu fui para Grupo Escolar “Vigário Barroso”. só passei lá
um ano, mas a escola da professora “Julieta” continuou funcionando” (SANTOS, 2013). Os testemunhos
das nossas personagens confirmam as palavras de Souza (1998) de que, as escolas isoladas sobreviveram
à sombra dos grupos escolares nas cidades, nos bairros, nos campos. Como também foi o caso da cidade
de Itaporanga D’Ajuda, ainda mais afastada da Capital.

1. OS MÉTODOS PARA LER, ESCREVER E CONTAR: ENTRE O ANALÍTICO E SINTÉTICO E DO
INDIVIDUAL PARA O MÚTUO

“Lá no o meu sertão pros um caboclo lê/ Têm que aprender um
outro ABC/ O jota é ji, o éle é lê...”

Luiz Gonzaga por Maria Eleotéio

Foi cantando os trechos do “ABC do Sertão”, de Luiz Gonzaga, que a professora Maria Eleotério nos
revelou seus métodos para ensinar os saberes elementares. O domínio da leitura, da escrita e do cálculo
eram considerados saberes imprescindíveis na formação dos alunos. Diferentes métodos de ensino
coexistiram no território da Grande-Aracaju, pois estes variaram conforme as instituições de ensino, sua
localidade, o nível de investimento por parte do Estado, bem como, o grau de formação dos professores. O
acesso e não acesso a esses cursos de formação implicaram na permanência e/ou transformação dos
modos de educar. Assim, as evidências revelam que nas escolas da capital havia a presença do método
analítico. Assim, narrou do método analítico

[...] No Colégio Frei José de Santa Cecília havia o método novo. O que chamavam
de método de orações ou analítico, era a aprendizagem por orações. Então, tinha
a frase, aí o aluno aprendia o que dizia aquela frase, depois aprendia as palavras
isoladamente e depois aprendia a reconhecer as letras. Havia, assim, um método
que era uma novidade... O método de orações, quem começava pelo método de
orações aprendia rápido. Botava uma série de palavras: casa, livro, então o aluno
ia aprendendo as palavras e as letras ao mesmo tempo. (PINA, 2011)

O método analítico para o ensino da leitura, recomendado nos programas do primeiro ano de estudos do
ensino primário foram amplamente difundidos na capital e cidades-polo. Tal método sugeria que o inicio
do processo de leitura se desse pelas orações. Ensinado o quê representavam e o quê significam as
palavras, sendo o passo seguinte à formação das sentenças. Em contra partida, os depoimentos dos
professores das Escolas Isoladas, nos autoriza afirmar que o método sintético foi mais presente nas
escolas do interior do Estado. Tal método se aplicava, mediante a soletração e a silabação. Apoiado em
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uma psicologia associacionista, esse método recorre inicialmente à analise, entendida como decomposição
ou separação dos elementos (alfabéticos, fonéticos e silábicos) e em seguida a reunião desses elementos
(palavras e frases). O pressuposto básico é seguir uma ordem de complexidade crescente que tem como
ponto de partida a parte para chegar ao todo (MAGNANI, 1997, p. 13) Desse modo, conta Maria Antônia
Lira dos Santos, 85 anos, sobre o método sintético, lançado mão por sua professora na Escola Isolada de
Laranjeiras:

Quando a criança já sabia cobrir as letras, ela deixava sozinho cobrindo [...] ai ela
fazia assim um cabeçalho: a, e, i, o, u... E mandava a criança fazer sozinho até
formar as palavras e depois as famílias, frases, até chegar nas cartinhas. Era
bê-á-bá... [diz entre risos] É por isso que eu digo que as crianças do meu tempo
aprendiam mais, era muito mais fácil para a criança aprender. Como também a
tabuada, a tabuada fazia assim... Tinha aqueles números todos de um a cem, não
ensinava até cem, ensinava até certo lugar para não cansar a cabecinha, era um,
dois, três, quatro... Depois botava para decorar a tabuada [diz como se estivesse
pergunta e respondendo]: ‘dois e um’ - ‘três’ - ‘dois e dois’ –‘quatro’, decorava
até o fim. Ela [a professora] botava para decorar uma casinha. Ela perguntava
salteado para ver se aprendeu. Todos em pé de braços cruzados para não contar
nos dedos. (SANTOS, 2013)

E completa Sônia Souza Maynart, 75 anos, sobre o método sintético Escola Isolada onde aprendeu as
primeiras letras, no município de Maruim:

Estudei ABC muito na escola de “Dona Ana” e a tabuada também. Era tudo
soletrado [...] Não dizia erre, esse... Era: a, b, c, d, e, f, g... Depois ela fazia um
ditado de palavras, depois corrigia. Mandava corrigir cinquenta vezes as palavras
erradas. Ela [a professora] ensinava a lição de um por um. Pegava na mão de
quem não sabia, quando um aprendia, ela largava e pegava outro [risos]. A lição,
ela tomava de um, por um. Enquanto isso os outros [alunos] ficavam prestando
atenção e em silêncio. Era uma de cada vez, mas a sabatina[5] era com todos.
(MAYNART, 2013)

Também foi evidenciada na fala da nossa personagem a presença do método individual: “A professora
ensinava um de cada vez”. Tal método pautado no ensino individual, segundo Pierre Lesage: “Consiste em
fazer ler, escrever, calcular cada aluno separadamente, um após o outro, de maneira que, quando um
recita a lição, os demais trabalham em silêncio e sozinhos. O professor dedica poucos minutos a cada
aluno. O emprego de meios coercitivos garante o silêncio e o trabalho.” (LASAGE apud BASTOS, 1999b, p.
96) Para a aplicação de tal método, se fazia necessário um alto nível de disciplinamento. Este modo de
estudar não se manteve restrito apenas as Escolas Isoladas, mas também se fez presentes em Grupos
Escolas, como foi o caso do Grupo Escolar “Leandro Maciel”, como revelou a professora Maria Cecilia
Andrade da Silva, 78 anos: “Minha professora “Zumira” quando estava em sala de aula, ela mantinha
aquela ordem e disciplina, para que pudesse dar bom rendimento... Eram muitos alunos e ela ensinava um
de cada vez.” As palavras da professora entrevistada, revela a presença de métodos tradicionais nos
Grupos Escolares. Contudo houve a coexistência de métodos tradicionais e modernos. Como conta Lurdes
Tavares sobre a presença do método analítico:

No [grupo escolar] “Vigário Barroso” era o “ABC”. Agora depois daquele “ABC”
tinha que estudar uma tal “Cartilha Analítica”. Era a, b, c, d, e, não era efe era fê,
esse negocio de éle, de eme, de ene, de ésse... foram agora. A “Cartilha
Analítica” era um livro onde eu vi escrito: Uva, ave, maça... Todo isso eu
conhecia no livro, pois quando fazia a palavra e a imagem. A imagem era uma
“coisita” bem pequenininha. O livrinho assim não era colorido, era preto e branco.
(SANTOS, 2013)
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Observa-se na narrativa da nossa personagem a introdução do método intuitivo[6]. Tal método que partia
da apresentação dos objetos às crianças, seguida do seu nome e da sua estampa ou desenho, exatamente
o oposto do método sintético. Pelas prescrições do novo método a professora deveria escrever ao lado do
desenho ou gravura o nome do objeto para que as crianças aprendessem a distinguir o objeto, a sua
imagem e a palavra que o nomeia. Assim, tomo emprestadas as palavras de Vera Teresa Valdemarin
(1998): “[...] o método consiste na colocação de fatos e objetos que seriam observados pelos alunos,
criando situações de aprendizagem em que o conhecimento não é meramente transmitido e memorizado,
mas emerge no entendimento da criança a partir dos dados inerentes ao próprio objeto” (VALDEMARIN,
1998, p. 70). A instrução desse novo método não significou o fim de outros métodos tradicionais, a
exemplo do método mútuo vivenciado por Valdomira:

Na Escola Isolada da professora “Julieta” eu ajudava ela com nove anos. Quando
eu estudava no Sindicato[7] também a professora fazia o mesmo, ela dividia as
carteiras e dizia: ‘Daqui para aqui é de “Valdomira”, daqui para aqui é de
“Terezinha”, e nós duas tomávamos conta daquela sala. Eu penso que abriu mais
a minha mente sobre ser professora. (SANTOS, 2013)

Apesar de o método mútuo ser introduzido no Brasil Império, pela Lei de 15 de outubro de 1827, seu uso
foi encontrado mais de cem anos depois.Tal método de ensino, conforme Maria Helena Câmara Bastos foi
amplamente desenvolvido[8] nas escolas pobres de Londres. Com não havia recursos para pagar os
professore, decidiu dividir os alunos por classes e colocar em cada um monitor – aluno que se destacava
dos demais – com conhecimento superior, o qual trabalhava sobre a supervisão direta do professor. Desse
modo, podia-se ensinar um grane número de alunos com curto reduzido (BASTOS, 1999b). Por certo,
Valdomira e Lurdes Tavares se destacaram entre os demais alunos, e por isso eram convocadas a
substituir seus os professores. Vale ressaltar, que o método nesse caso, serviu como oficina de
aprendizado para as futuras professoras. Assim, conjecturamos que os métodos trazidos pela pedagogia
moderna coexistiram com métodos tradicionais.

1. INSTRUIR, MORALIZAR E CIVILIZAR: O EDUCAR PELAS DISCIPLINAS ESCOLARES

O entendimento da disciplina, portanto, nos remete obrigatoriamente a própria escola como local de sua
produção. Desse modo, as disciplinas escolas é parte significativa da cultura escolar, pois além de ser um
conjunto acabado de conteúdos escolares é provido de lógica interna. Parafraseando Diana Vidal (2005)
surge nos intramuros da escola pelas mãos dos mestres no oficio de ensinar e não de sábios acadêmicos.
Assim, no território da Grande-Aracaju, as disciplinas estavam distribuídas entre educativas e instrutivas.
Segundo Teive (2008) Os conteúdos instrutivos contemplam os imperativos do nascente homem moderno,
prático, urbano, bem como a sua orientação da sua vida em sociedade, banhado pelo cientificismo
Comtiano em vigor na época. São as ciências que gradativamente passaram a serem escolarizadas. Tal
fato se explica na introdução de disciplinas, como: Higiene, Aritmética, Física, Química, História Natural e
Português. Contudo a disseminação desses conteúdos chegou com mais rapidez as escolas da capital,
como rememorou Lígia Pina sobre as disciplina instrutivas pertencente ao currículo da Escola Normal “Rui
Barbosa”, em Aracaju:

No curso Normal, doutor “Clovis Conceição”, era quem ensinava o que na época
se chamava de História Natural. História Natural era Biologia, estudava-se muita
Anatomia, hoje eu sei muita coisa do corpo humano. Ele [o professor] escrevia
muita coisa no quadro, porque tinha muitos nomes técnicos e científicos, às vezes
ele mostrava os desenhos do corpo humano [...] Física e Química era o mesmo
professor, “Douto Aquino”, era uma decoração! “Ave Maria” imagine você decorar
Química e Física Ele [o professor] tinha tudo decorado, até as vírgulas [...] a Lei
de Newton: - ‘A matéria atrai matéria na razão direta das massas e na razão
inversa do quadrado das suas distâncias em médias ao sol’. Pergunte se alguém
sabia o que era isso. Eu acho que nem o professor sabia. Era decorado. Agora
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essa, lei de Newton, mais que massa que matéria O que era - A gente não sabia.
(PINA, 2011)

E completa Etemízia Ramos Batista Andrade, 82 anos, narrando sobre sua a disciplina de Ciências Naturais
no Grupo Escolar “Vigário Barroso”:

Em Ciência se ensinava as partes do Corpo humano. Ela [a professora] dizia,
quantas partes tinha o corpo humano, quantos ossos tem a cabeça, o tronco, os
braços [...] A ciência de “Acrisio Cruz” era muito boa... Ensina como se chamava
as nuvens, eram cúmulos, cirros, nimbos e estratos. A professora perguntava: -‘O
que cúmulos’ –‘É brancas e grandes, parecendo flocos de algodão... ’ Tinha a
definição de cada uma. – ‘O que é estrato’ –‘São aquelas finas ou estreitas, que
aparecem ao longo do horizonte pela manhã ou pela tarde’ [...] Era tudo
decorado, não tinha gravuras nem esqueleto humano para mostrar. (ANDRADE,
2013)

Tais evidencias se tornam mais claras quando adentramos pelas narrativas da professora, Maria Celina
Ferreira da Silva, 76 anos de idade, que conta sobre as disciplinas do Curso Normal em Aracaju:

Quando eu estudei na Escola Normal “Rui Barbosa” as disciplinas eram mais
avançadas. Era Português, Matemática e já vinha uma língua, que era o Francês.
Meu primeiro professor de Francês foi “Francisco Portugal”. Tinha um livro de
Francês, ele [o professor] fazia as palavras e o texto em Francês para traduzir em
Português. O Português... Tinha ótimas professoras, dona “Julia Teles”. Ela dizia:
‘Eu sinto uma dor nos meus tímpanos, quando eu vejo um aluno meu, dizer uma
palavra errada’. Antigamente um aluno da Escola Normal, como eu fui, dizia: ‘Eu
não escrevo e nem falo errado’. Tinha Latim, as declinações que eu nunca
consegui aprender [risos] [...] Na Aritmética Progressiva de “Antônio Trajano” nós
aprendíamos tudo. Nós aprendíamos juros, porcentagem, frações, decompor os
números. Tinha o “Sistema Métrico” marcando os centímetros dos retângulos.
Tudo que aprendíamos era útil para o nosso dia-a-dia... (SILVA, 2013)

Pelas memórias escolares das nossas personagens podemos perceber a cientifização das disciplinas
escolares. Tal fato se deve ao proposto de preparar a nação para o trabalho e para o desenvolvimento
cientifico/tecnológico. Por outro lado, de acordo com Teive (2008) as disciplinas educativas eleitas para
compor o currículo, deveriam inculcar nos alunos o ufanismo e orgulho pela nação brasileira. Assim, estes
desde cedo cultuariam em si o sentimento de amor à pátria. Para isso as disciplinas de História,
Corográfica[9] e Educação Moral e Cívica propagandeavam as ideias de unidade, coesão e solidariedade
nacional, uma vez que, seus conteúdos louvam a pátria e valorizavam os bons costumes. Como narra Ligia
Pina: “Nós dizíamos com aquela ênfase, com aquele entusiasmo - ‘Independência ou morte!’ Aprendíamos
a ter amor e veneração ao Brasil ”. A disseminação do senso de pertencimento nos alunos é facilmente
observada pelos nomes que recebiam os livros didáticos, em vigor na época, a exemplo, dos livros, “Minha
Pátria” e “Meu Sergipe” que foram utilizados por nossas personagens.

Assim, narrou Maria Eleotério sobre a disciplina de História do Brasil no Curso Primário, na Escola Isolada
em Itaporanga D’Ajuda:

No livro “Minha Pátria” as lições eram decoradas. Como bem, quantas vezes
estudamos o descobrimento do Brasil: [diz seguidamente] ‘O Brasil era habitado
pelos índios. Os índios viviam em matas virgens, tal e tal... O Brasil foi
descoberto a vinte e dois de Abril de mil e quinhentos. Reinava em Portugal, Dom
Manuel, tal... Navegava Cabral para ilha, quando para visitar as companhias da
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costa da África, afastou-se tanto dela que veio a avistar ao lado do Ocidente
sinais de terra. Esses sinais eram as terras do Brasil. A primeira terra avistada foi
em “Porto Seguro” na Bahia. A primeira missa celebrada fio pelo Frei Enrique
Paulo de Coimbra’ Olhe! que dizer tudo era estudado... E pelos livros decorados.
Hoje não... Pergunte ao aluno de terceira série e quarta: -‘Dia vinte um de Abril o
que é’ Não sabe. -‘É feriado!’ Mas não sabem. Por quê Porque não estudam
aquela leitura com obrigação de ler e decorar. (ELEOTÉRIO, 2013)

E continuou Leopoldina Santos, 85 anos, narrando sobre a disciplina de Geografia no Grupo Escolar
“General Valadão”, em Aracaju:

Tinha as disciplinas História do Brasil e Geografia. O autor chama-se... [pausa de
esquecimento] “Gaspar de Freitas!”. Nós aprendíamos a delimitar o Brasil. E tinha
o mapa [mostra com as mãos] que mostrava a Venezuela, a Colômbia e tal... Até
chegar o Brasil. Para aprender... O que é ilha Nem uma sabe, eu tenho minhas
netas, tinhas meus alunos, mas não aprenderam como eu aprendi. - O que é rio
[diz seguidamente] – ‘É uma corrente de água caudalosa e insistente, onde
desemboca no mar e no oceano. ’ - O que é ilha - ‘Ilha é uma porção de terra
cercada por todos os lados. ’ Os Estados e Capitais [risos]. Amazonas, capital
Pará, Belém... Maceió, capital Alagoas. Rio de Janeiro, antigamente era Niterói
[...] E esse “Meu Sergipe”, livro tão bom. Tinha a história de Sergipe quase
todinha, era ótimo! Os rios, as margens dos rios. (SANTOS, 2013)

A disciplina de Educação Moral e Cívica, também foi ministrada pela professora Lurdes Tavares, na Escola
Estadual “Lourival Batista”, na década de 1960 no município de São Cristóvão. Como testemunhou:

Em “Moral e Cívica” era o seguinte: usos e costumes dos índios... Ensinava como
tratar as pessoas, os pronome de tratamento, vida militar, os valores da
bandeira, os símbolos nacionais, as datas históricas [...] Naquele tempo se
respeitava a bandeira. Hoje é que a bandeira é um pano de cabeça para praia, a
bandeira é um biquíni, bandeira não vale nada. Tiraram “Moral e Cívica” da
Escola! Quando acabou-se a “Moral e Cívica”, acabou-se a vergonha do Brasil.
(SANTOS, 2013)

As narrativas evidenciam os conteúdos do ensino de História, Geografia e Educação Moral e Cívica, que
além de contemplarem os teores de cada disciplina, cumpria a designação de disseminar nos estudantes o
“Amor a Pátria”. Em sintonia com o fio condutor dos saberes educativos se posicionavam as disciplinas de
Educação Física, Música (Canto Orfeônico), Trabalhos Manuais e Desenho. Pois a disciplina de Educação
Física foi formatada com o desígnio de proporcionar a valorização e cultivo de corpos saudáveis, ágeis e
vigorosos, devendo conter exercícios que desenvolvessem o corpo e os músculos dos alunos. Por sua vez,
as disciplinas de Desenho e Trabalhos Manuais, estavam direcionadas ao aprimoramento das prendas
domestica, pois as alunas eram preparadas para constituir uma família e um lar. Para tal, as disciplinas
deveriam propiciar o bom funcionamento do sistema perceptivo dos alunos, instigando a capacidade de
observação das alunas, como principal objetivo fomentar sua imaginação. Seguindo o mesmo proposito, a
disciplina de Música (Canto Orfeônico) deveria comtemplar os cantos e hinos de louvou a pátria, que
deveriam ser cantados em datas solenes. Como rememorou, a ex- estudante da Escola Normal “Rui
Barbosa”, Maria Celina Ferreira da Silva, 76 anos de idade:

Trabalhos Manuais [fala saudosa]... Nessa matéria nos aprendíamos a bordar, a
desenhar. Tinha desenhos e aprendíamos também a costurar. Tínhamos boas
professoras, professoras antigas, professora “Aiazinha Maia”, ela sabia pontos
lindos e belíssimos para ensinava a gente. Tínhamos também a disciplina de
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Economia Domestica, aprendíamos tudo referente ao lar. Onde nos comprávamos
um caderno grande, para fazer a arrumação de uma casa, desde a sala até a
cozinha, ela ensinava como arrumar uma cozinha. (SILVA, 2013)

E continuou...

A disciplina de Música era com o professor “Genário Pleche”. Na Escola Normal
em quase toda sala tinha um piano. Ele ensina as primeiras notas e depois as
músicas, aquelas músicas “Luar do Sertão” [faz expressão de saudosismo]. Os
hinos de louvou a pátria... (SILVA, 2013)

Também, Ligia Pina evocou suas memórias da disciplina de Educação Física no Curso Normal:

A Educação Física era obrigatória. Era a professora “Elodir Carvalho”, excelente
professora. Os esportes era só jogar bola e vôlei... Tinha muito exercício de pular,
que chama “cavalo”. A professora exigia que corresse e pulasse em altura, mas
tive um desmaio e não frequentava as aulas. (PINA, 2013)

O bloco de disciplinas acima narrados, constituía em instrumentos de descanso e integralidade, uma vez
que, tornavam os momentos em sala de aula mais suaves, descontraídos e leves. Assim, o principal
objetivo destas disciplinas era captar a atenção das crianças, pois quando estivessem fadigados em meio à
fadiga da extenuante jornada das demais aulas, passariam a cantar ou estimular a imaginação ao bordar
um enxoval. As disciplinas de natureza instrutiva e educativa se constituíam em um corpo de disciplinas
que se articulavam entre si, com propósitos e desígnios traçados pelo Estado, pois projetava a construção
de um aluno moderno, peça fundamental para o desenvolvimento da nação brasileira. Assim, as crianças
deixavam de serem simplesmente crianças, para tornarem-se alunos comprometidos com o “Projeto de
Brasil”.

1. DESLIGANDO AS CMERAS... “-CORTA!”

Depois de ter percorrido lugares e ouvidos os velhos educadores que fizeram a educação no território da
Grande Aracaju, podemos conjecturar que houve uma descontinuidade entre o prescrito e o vivido, pois foi
no interior da sala de aula que se desenvolveram as muitas práticas escolares próprias de cada instituição.
Desse modo, concluímos que os modos de educar estão condicionados à circulação de um conjunto de
saberes e métodos difundidos pelo Estado e o modo pelo qual são apropriados/adaptados no interior da
sala de aula pelos seus agentes. Essas adaptações e apropriações decorrem das experiências formadoras e
não formadoras vividas pelos velhos educadores do território da Grande Aracaju. Pois além das prescrições
oficiais destinadas uniformemente a todas as escolas, cada uma delas produz, em seu interior, processos
sociais e organizacionais específicos que relativizam a partir da apropriação da cultura escolar, assim, o
que recai no fato de que, cada escola produz uma cultura especifica. Assim, o corpo profissional ocupa um
espaço significativo no entendimento de tais normas e práticas que, hibridizadas no cotidiano, dão forma a
uma cultura de escola. Prova disso foi à realidade encontrada nas instalações da escola, bem como nas
disciplinas escolares.
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[1] O projeto de pesquisa: “Modos de Educar: Práticas escolares e cultura escolar no território da
Grande-Aracaju, deriva do projeto “guarda-chuva”: “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]As entrevistas foram cedidas pelos professores, a partir da Carta de Cessão de direitos, dispondo sobre
os direitos e deveres do entrevistado, bem como o esclarecimento, sobre uso das entrevistas para fins de
pesquisa acadêmica.
[3] O Grupo Escolar “Vigário Barroso” era localizado na “cidade alta” e a Escola Isolada na “cidade baixa”.
Tal nomenclatura se deu em decorrência de que a “cidade alta” era o perímetro urbano, bem localizado e
geograficamente mais alto. Ao tempo em que, a “cidade baixa” se localizava na zona periférica da cidade e
geograficamente mais baixa.
[4] Em Sergipe o processo de reforma da Instrução Pública ganha força com decreto n º 867 de 11 de
março de 1924, durante a administração do então governador do Estado Maurício Graccho Cardoso.
Segundo o historiador Luiz Antônio Barreto (2002), “Incorporando ao seu discurso o ideário do movimento
da Escola Nova, Graccho Cardoso reconhece os avanços conquistados pelo Estado, nos últimos dez anos,
mas faz duras críticas à escola” (BARRETO, 2002, p. 20). Assim, o Decreto 867, de 11 de março de 1924,
proporcionou mudanças no Programa para o Curso Primário, Elementar e Superior, que se evidenciaram
pela criação de escolas reunidas e grupos escolares.
[5] Se trata de uma arguição oral e coletiva, cujo professor em um jogo de perguntas e respostas avalia
os alunos. Em alguns casos pode haver o uso de castigos físicos, o mais recorrente é a palmatória.
[6] Criado por Johann Heinrich Pestalozzi na Alemanha trazia como grade novidade as lições de coisas,
estimulando os sentidos dos alunos. O que se pretendia, com o método, era que as lições se dariam pelas
coisas, pelos olhos, pelos ouvidos, pelo tato, pelo cheiro, pelo gosto, enfim, aguçando percepções,
intuições, observações e experimentações. Assim, despertava-se o senso investigativo e criador dos
alunos que contava com novos processos de aplicação de leitura, escrita, recitação e exercícios. Na visão
de Helvécio o método era visto da seguinte forma: “O ensino intuitivo é o que fala ao espírito e ao coração
da creança por meio dos sentimentos” (ANDRADE apud VALENÇA, 2006, p. 182).
[7] Funcionava no Sindicato dos Trabalhadores de São Cristóvão uma escola para os filhos dos
trabalhadores da Fabrica de Tecido São Cristóvão
[8] Este método de ensino teria sido sistematizado separadamente por André Bell (1735 – 1832) e por
Joseph Lancaster (1778 – 1838). Este último criou uma escola gratuita para 1.200 crianças pobres em
Londres. Já André Bel desenvolveu o método nas Índias Inglesas, em Madras, onde dirigiu um orfanato.
[9] A disciplina é atualmente denominada de Geografia.

[ii] Graduanda em Serviço Social pela Universidade Tiradentes, aluna de Iniciação Científica/ Programa de
Bolsa de Iniciação Científica-PROBIC e membro do Grupo de Pesquisa Sociedade, Educação, História e
Memória- GPSEHM. Email- laísadias10@gmail.com

[ii][ii][ii]Graduando em Serviço Social pela Universidade Tiradentes, Membro do Colegiado do Curso de
Serviço Social/Unit, aluno de Iniciação Científica/ Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica-
PIBIC/CNPq-UNIT e membro do Grupo de Pesquisa Sociedade, Educação, História e Memória- GPSEHM.
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