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RESUMO

O presente trabalho é resultado do desdobramento de uma pesquisa de iniciação cientifica da linha de história
da educação sobre as fontes documentais virtuais da história da Educação em Alagoas. Discutimos, aqui, a
perspectiva da História da Educação numa visão teórico-prática. O estudo buscou, inicialmente, ambientar a
discussão teórica no campo da pesquisa em história da educação para a compreensão das narrativas
presentes nas fontes documentais da educação alagoana. No segundo momento, procuramos analisar as
fontes históricas a que tivemos acesso, colhidas no âmbito virtual. Por fim, discutimos a construção da
configuração educacional do Estado de Alagoas a partir das fontes documentais da história da educação.
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RESUMÉN

Este trabajo es el resultado del desarrollo de una investigación científica de la línea de la historia de
educación, acerca de las fuentes documentales virtuales de la historia de la educación en Alagoas. Aquí
analizamos la perspectiva de la historia de la educación en vista teórico y práctico. El estudio buscó
inicialmente aclimate la discusión teórica con en el campo de la investigación en historia de la educación, para
la comprensión de las narrativas presentes en las fuentes documentales de la educación de Alagoas. En la
segunda fase, analizamos las fuentes históricas que hemos tenido acceso, cosechados en el contexto virtual.
Finalmente, discutimos la construcción de la configuración educativa del Estado de Alagoas desde las fuentes
documentales de la historia de la educación.

Palabras-clave: Historia de la Educación; Historia de la Educación de Alagoas; Fuentes Historicas; Fuentes
Virtuales.
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INTRODUÇÃO

Nosso processo de inserção na esfera da história da educação, enquanto novel pesquisadora ocorreu de modo
paulatino e progressivo. À medida que construíamos nosso cabedal de leituras acerca da temática escolhida
aprofundando o debate e a reflexão nos escritos de Marc Bloch, Michel de Certeau, Eric Hobsbawm, entre
outros tantos teóricos citados neste e em outros trabalhos, e colhíamos o material para análise, cruzávamos a
linha empírica entre a teorização clássica e a coleta de materiais.

Estamos diante de um objeto recente para a história da educação em Alagoas. Por esse motivo, iniciamos um
processo largo de pesquisa para o preenchimento dessa lacuna do conhecimento, inaugurando a recuperação
virtual da memória histórica alagoana, que em muito contribuirá para a análise de futuras pesquisas nesse
campo. Desta maneira, o interesse deste trabalho foi mergulhar no amplo espaço cibernético e extrair dele
preciosas fontes de pesquisa para a educação em Alagoas, sob o prisma da história. Mais propriamente,
pretendemos nos inserir no campo de investigação que trata das fontes históricas para as pesquisas sobre
educação, que têm surgido na internet da década de 90 para cá.

Destaca-se neste projeto a tentativa de desvelar as novas facetas da produção de fontes documentais no
contexto da sociedade contemporânea, tendo em vista que há um maior espaço de democratização e acesso
às informações produzidas e veiculadas, seja em espaços oficiais ou não, levando em consideração a
crescente massificação/popularização das tecnologias para as diversas camadas da sociedade.

DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa constou de três fases: a primeira, exploratória e de levantamento bibliográfico; a segunda, de
identificação e sistematização de dados colhidos da internet; e a terceira, de análise dos dados.

Assumimos nesta pesquisa a perspectiva da aproximação e da problematização das fontes documentais
virtuais da história da educação alagoana, no sentido de coletar, classificar e selecionar um rico e rigoroso
material que possibilitasse a difusão da pesquisa nesta área.

A partir da apropriação teórica dos escritos de Bloch e Febvre, acreditamos que é possível intercruzar diversas
perspectivas do conhecimento, como História, Geografia, Filosofia, Literatura, Sociologia, Psicologia,
Economia, Linguística etc. Assim, abrangemos, aqui, um leque variado de atividades do ser humano. Afinal, o
que nos moveu foi o interesse de contribuir, de alguma forma, com o debate no sentido de qualificar o
tratamento dado às fontes virtuais na internet, corroborando para o resgate da memória educacional do
Estado de Alagoas.

Nesta pesquisa, assumimos a concepção de fonte teorizada por Saviani (2006, p. 29), quando indica que “são
sempre produções humanas, não se podendo falar em fontes naturais”. Particularmente no nosso caso, isto é
verdade, uma vez que não se pode pensar que a fonte constitui-se por si só, principalmente a do âmbito
virtual.

A metodologia desta pesquisa é de cunho bibliográfico e documental. Pesquisa Bibliográfica por ser uma
prática inerente ao cotidiano da maioria dos estudantes e pesquisadores. Além de ser uma das tarefas
propulsoras do nosso aprendizado e amadurecimento na área do estudo. Para complemento do estudo
bibliográfico, atualmente, as bibliotecas digitais têm facilitado e simplificado muito essa tarefa, pois trazem
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recursos de busca e cruzamento de informações que facilitam a vida acadêmica (TRAINA; JÚNIOR, 2009).

PRODUÇÃO DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO EM ALAGOAS

O ápice do nosso texto está na análise das fontes históricas colhidas em âmbito virtual. Com singularidade,
chegamos a três categorias que diferiram do material coletado e apontaram diversas possibilidades para o
exercício de compreensão da história da educação alagoana, em observância das últimas duas décadas.

Ao retraçarmos a trajetória histórica da educação local presente na rede mundial de computadores (internet),
apresentamos, aqui, humildemente (e com vistas à continuidade da pesquisa em outro momento da nossa
formação), que, apesar do processo de modernização difundido nos últimos anos, a formação
sócio-econômica de Alagoas tem sido de consolidação de uma mentalidade oligárquica, que interfere
veemente neste contexto dentro da problemática da educação. Buscamos, assim, contribuir para que se
repensem os desafios que a educação enfrenta, hoje, em Alagoas.

Dado o processo de sintetização dos documentos e produção das fichas catalográficas, realizamos análises
acerca do material produzido. Chegamos então às primeiras respostas concedidas por nosso exercício de
pesquisa, dada à produção das sínteses expressas em mais de 390 fichas catalográficas, permitido que
chegássemos a três fortes categorias, que acreditamos ilustrar de modo fulcral o que as fontes documentais
virtuais da história da educação de Alagoas dizem sobre a história educacional local.

Apreendemos do pano de fundo que investigamos um caráter que figura nosso Estado como promotor de uma
cultura que incentiva três fortes categorias: A Precarização do Trabalho Docente, O Acesso ao Ensino Técnico
e Profissional e As Chamadas Para os Exames Supletivos.

A Precarização do Trabalho Docente, processo de proletarização do trabalho, não ingenuamente
construído na história da educação alagoana e reafirmado pelos eventuais editais consultados, é a política de
apoio à produção de vagas com vistas à ocupação das salas de aula por professores monitores, que realizam
trabalho em grau equiparado aos demais docentes. Esses, contudo, são remunerados de modo inferior aos
demais e são submetidos a uma ausência de obrigação do Estado, com relação às questões trabalhistas, por
serem de regime celetista.

Esses editais3 denotam, em si, a maneira como se constitui o apelo ao sucateamento das condições de
trabalho. De acordo com eles, os docentes graduados, ou aqueles que ainda estão se formando em
Pedagogia, que optam por classes da educação básica do 1ª ao 5ª Ano, estão vinculados a um regime de 20
horas semanais dedicadas a todas as competências do saber.

Com esta prática, o volume de trabalho é inversamente proporcional à sua remuneração, pois leva a um
tempo prolongado de trabalho por um valor um pouco maior, apenas, do que um salário mínimo. Ao final de
24 (vinte e quatro) meses, este professor perde o seu vínculo com a Secretaria da Educação, deixando o
cargo sem receber nenhuma soma a mais; nada referente a um apoio financeiro, como o seguro desemprego.
Ou seja, ele presta serviços à Secretaria da Educação, igualmente a um professor concursado, mas, ao
término desse contrato, não é contemplado com os direitos trabalhistas que lhe são devidos como
profissional. Além disso, as políticas de formação e valorização do profissional da educação ainda estão
distantes de fornecer um ideal de igualdade entre os docentes, embora, como visualizamos no material que
pesquisamos, não somente as estratégias de formação desenvolvidas, mas também a capacitação para o
Programa de Dinheiro Direto na Escola (PDDE), a Valorização de uma Cultura de Paz, as Conferências
Municipais de Educação, a discussão sobre as Diretrizes para Educação Infantil de Maceió, as Oficinas para a
Educação Rural, entre outras medidas4, não são suficientemente disseminadas a ponto de reverter, de modo
satisfatório, a nossa configuração histórica educacional.
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Esse movimento é proveniente da incorporação cada vez maior das demandas do setor privado na política
educacional brasileira, que foi responsável por consagrar também uma nova tendência, a exemplo da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, de 20/12/1996), que levou longos oito anos para ser
elaborada (1988-1996). A nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional instituiu que houvesse
reforma da educação tecnológica e do aparato de formação técnico profissional; implantação do FUNDEF,
enquanto mecanismo de Descentralização do Ensino Fundamental; privatização, fragmentação e
empresariamento do ensino superior; alterações na formação de professores para os diferentes níveis de
ensino; definição de novos parâmetros e diretrizes curriculares em seus instrumentos de avaliação. Fatores
esses, que contribuem, segundo Neves (2004, p. 105-106), para a formação de uma subjetividade neoliberal.
A exemplo, das bolsas para formadores, que em alguns programas do governo, além de vislumbrar
estratégias de precarização das relações de trabalho em tempos de “sociedade civil ativa” ainda alardeiam a
maneira como a subjetividade neoliberal dita os tramites da nossa sociedade, tomando como base a realidade
alagoana nesse caso.

Além disso, identificamos também a divulgação de chamadas públicas que disseminam O Acesso ao Ensino
Técnico e Profissional, apesar de não haver, no Estado, um ensino profissional organizado em bases
seguras e com um fim educacional bem entendido, conforme Craveiro Costa, que destacava a importância das
instituições de ensino para oferecer oportunidades à população mais humilde de obter formação suficiente
para ocupar postos no mercado de trabalho (COSTA, 2011).

Segundo Martins (2012, p. 6):

Em sua obra educacional observa-se que Craveiro Costa está mais preocupado com a
formação técnica voltada para o trabalho, do que com a formação livresca
característica da educação ofertada para a formação dos filhos das elites, assim
como o desenvolvimento de um sentimento patriótico, pensamento que é fruto das
idéias científicas e sociais do século XIX, representadas pelas concepções positivistas
preocupadas com o estabelecimento da ordem social para garantir o perfeito
funcionamento de um estado forte e centralizado, através da disciplina e do rigor que
devem ser ensinados nas escolas.

Deste modo, a formação para os menos favorecidos seria oportunizada por meio deste ensino, o que
garantiria a formação de trabalhadores detentores de uma força de trabalho barata, os quais contribuiriam
para promover o crescimento econômico da sociedade enquanto os filhos das classes mais abastadas
continuavam na formação em nível privilegiado para, futuramente, ocuparem cargos públicos importantes.
Desta forma, a ordem social era preservada.

Já em 1854, ensaiou-se uma tentativa de inserção desta concepção de ensino, com a criação do internato
para órfãos desvalidos, que era dominado pelo Colégio de Educandos Artífices5. Nesta instituição, “os alunos,
além do curso de primeiras letras, aprendiam as artes de alfaiate e sapateiro. Havia também o ensino de
música vocal e experimental” (VERÇOSA, 2011, p. 69).

Este ensino tem sido uma consequência da política veementemente fortalecida, não somente no estado de
Alagoas, mas, inclusive, relacionada com as medidas institucionais para o ensino profissionalizante que, na
política educacional brasileira, enseja uma complexa rede de tentáculos nas áreas da economia e da cultura,
entre outras.

Numa escala unilateral, incorporam-se na configuração educacional os seus ideais de massificação do
trabalho, assumindo, de modo pontual, uma conexão com o modelo oligárquico e coronelista das relações de
mando e obediência que está em nossa configuração social:

“[...]” na sua essência, a tradição alagoana conservadora das elites locais, avessas
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a novidades e a inovações, comportamento esse recorrente na sua trajetória
histórica, expresso no apoio ao sistema estabelecido, na resistência às mudanças [ou
ainda] adesão às mudanças já acostumadas (ARAÚJO, 2007, p.72, grifo nosso).

Não por acaso, a região Nordeste tem a maioria das novas unidades de ensino profissionalizante. A educação
pública alagoana incita os seus filhos ao saber para fazer, ao saber técnico, que, em consoante com todo
constructo social, faz com que os sujeitos se apropriem do básico, aqui entendidos como o domínio da leitura
e da escrita, além das quatro principais operações matemáticas, devido ao sucateamento da educação
pública, para que ocupem apenas cargos subordinados, desvinculados do exercício direto com o saber. E não
estamos, aqui, fazendo apologia a uma forma culta de educação, pois, dentro da teia de relações sociais
somos intercruzados com modos distintos de “educações”6.

Para modificar o cenário educacional que vislumbramos em que a população não estará refém de um sistema
que a desumaniza, mas possuirá um regime político que ofereça condições para seu amadurecimento humano
e intelectual, há a constante necessidade de, como aponta Mészáros (2005, p. 27), “Romper com a lógica do
capital expressa na pedagogia da hegemonia se quisermos contemplar a criação de uma alternativa
educacional significativamente diferente” (grifo nosso).

Sobre esta necessidade em nossa pesquisa, localizamos uma fala do então Ministro da Educação, Fernando
Haddad (2007), em exercício no ano de 2007, conforme material consultado7, na qual ele considera que “O
povo de Alagoas será realmente emancipado e cidadão quando tiver acesso pleno à educação de qualidade”.
Cabe aos organismos de controle das políticas públicas conceberem e incorporarem este ideário, efetivando-o
não somente em Alagoas, mas à educação brasileira como um todo.

Aparelho Escolar, papel pedagógico fundamental na conformação do novo homem coletivo, requerido pelo
liberalismo da Terceira Via (o trabalhador das empresas). Contribuição para a formação de intelectuais
urbanos, especialistas e dirigentes que, do ponto de vista técnico, possam aumentar a produtividade do
capital (capitalismo periférico) e, do ponto de vista ético-político, possam difundir uma nova cidadania
política, baseada na colaboração de classes. Ratificação da tese de Antônio Gramsci, de que a escola tem no
mundo do “trabalho” contemporâneo a função primordial de formar intelectuais de diferentes níveis (NEVES,
2004, p. 89).

Este universo indica ainda outro aspecto que encontramos presente nos documentos oficiais, que são As
Chamadas para os Exames Supletivos8. Para os alunos que não acompanharam o fluxo regular da
educação, estas ações possuem várias possibilidades de problematização. Verçosa (1997) nos auxilia nesta
interpretação, ressaltando que:

“[...] o objetivo de criar escolas para atender aos jovens que, por morarem em áreas
desassistidas pelo poder público, em geral interrompiam seus estudos após a
conclusão do primário, promovendo no Estado a atuação de um caráter
marcadamente comunitário [...]” (VERÇOSA, 1997, p.181-182).

Por um lado, esta oferta da rede escolar oportunizará aos sujeitos a continuidade do seu processo de
escolarização, ao que atribuímos um aspecto positivo; por outro lado, elas reforçam o atenuante de que os
sujeitos, ao se evadirem do processo de escolarização regular, possuem a possibilidade de concluí-lo em outro
momento da sua existência.

O professor Elcio Verçosa consegue, brilhantemente, construir explicações acerca das verdadeiras intenções
desse processo:
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Esta política redirecionada, passando a ser quase sempre uma fachada para
empreendimentos utilizados por seus responsáveis como meios de auferir prestígio
político, na maioria das vezes traduzida em votos e até polpudos rendimentos em
troca de uma educação de qualidade duvidosa oferecida aos jovens das classes
populares (VERÇOSA, 1997, p. 182).

A média de idade destes jovens vai de 15 (quinze) anos completos para o ensino fundamental e de 18
(dezoito) anos completos para o ensino médio, motivados pelo sentimento de etapa necessária para a
promoção de determinadas funções no universo do trabalho, sendo eles, inclusive, a deixarem os domínios da
educação regular, justamente pelo ingresso no mercado de trabalho. O que deveria ser posto como objetivo
principal, porém, não era o acolhimento aos alunos que evadem do processo regular, mas sim, o
desenvolvimento de ações que acolhessem este aluno a fim de que, com a promoção de emprego atual e a
necessidade da geração de renda, ele possa desfrutar de oportunidades dentro e fora do ambiente educativo,
podendo, inclusive, permanecer ali mesmo. Possivelmente, a interlocução entre a prática educacional e o
contato com o mundo do trabalho levaria este aluno a uma reflexão acerca de seu real papel na sociedade.

Além desses aspectos, que nos chamaram mais atenção, a condução das políticas educacionais que
desembocam diretamente na construção da história da educação alagoana é também marcada por escândalos
que ilustram as consequências de um Estado que não atribui caráter significativo com relação à educação.

Ao passo que realizamos a fase analítica de nossa investigação, tivemos acesso a um vasto montante de
informações documentais, com as quais cruzamos a nossa intenção inicial de compreender como tem se
constituído os caminhos da educação alagoana nas últimas duas décadas.

Na década de 1990 ocorre no Brasil um momento de forte aprofundamento da tendência de privatização,
logo, o período da história que destacamos para nossa análise é um período de ascendência dos ideais de
globalização. Fortes turbulências observam-se, portanto, na vida alagoana, brasileira e, porque não dizer,
mundial.

De acordo com Neves (2005), que desenvolve estudos sobre a História Política do Brasil em 1990, trata-se de
uma história de recomposição, consolidação e aprofundamento da hegemonia da burguesia brasileira; uma
história que também tem sido de tentativas de segmentos minoritários das forças políticas de esquerda para
manterem a utopia socialista e de crescimento e fortalecimento da pedagogia da hegemonia, por intermédio
da repolitização das relações de produção/redefinições da relação entre sociedade civil e sociedade política.

Assumimos, para nossa análise, a noção de pedagogia da hegemonia da mesma autora ao identificá-la como
sendo a “ampliação dos instrumentos da democracia direta na organização da sociedade civil como um vetor
importante da legitimação social do projeto burguês de desenvolvimento e da sociabilidade
pós-desenvolvimentismo” (2005, p.89).

A educação passou a buscar centralidade em todos os seus níveis, sendo assim, as reformas necessárias para
este evento eram pautadas na busca pela qualidade, para aceleração da modernização. Isso tornou a
economia mais competitiva, no entanto, com a defesa que estes novos ares impulsionavam o processo de
inclusão no mercado, a premissa se configurou como a de que todos podem ter acesso ao mercado de
trabalho, uma vez que este, amparado por esta “nova” lógica, se tornou mais competitivo e sustentável.

O governo passou a flexibilizar os mercados, o que contribuiu para um pseudo-equilíbrio entre as finanças
públicas e a ordem da iniciativa privada. O movimento caracterizou, na verdade, uma forte redução das
despesas públicas; o que passou a atender a sociedade foram às relações de livre concorrência, munidas pela
lógica da flexibilização dos mercados.

A educação passou a ser vista como Melhor e Mais Educação. O que se pretendeu foi à qualificação para o
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desenvolvimento sustentável (este mesmo discurso impera na agenda pública brasileira desde então e tem
disseminado de forma cada vez mais acentuada esse ideal). O Brasil passou então por uma forte Reforma
Estatal, para a qual se criou um Ministério da Reforma do Estado, que, era orientado, sobretudo, pelas Teorias
Administrativas do Banco Mundial, com vistas à disseminação do “Modelo Gerencial”. Passamos a conviver
com uma prospecção moderna, orquestrada pelos mecanismos de mercado, da qualidade.

Setores como a educação passaram a ser minimamente assistidos pela iniciativa Pública Não–Estatal,
movimento de centralização e descentralização. Centralização – com os projetos / sistemas de avaliação /
currículo / recursos / alunos / competição ranking; descentralização – ideário da execução, comunidade e
pais, captação de recursos adicionais ao orçamento disponível (a ideia do Programa Amigos da Escola, Escola
Cidadã). Este movimento de captar recursos para a instituição pública (que tem como princípios
constitucionais promover a oferta de serviços à população), mas que tem fornecido recursos próprios, muitas
vezes, para a simples manutenção das instituições, é o que tem sido condição sine quo non para a lógica da
globalização à sobreposição da ideia de qualidade / diferenciação / competitividade.

A educação deixa de ser o foco do ensino. A própria UNESCO corrobora com esta ideia quando adota o projeto
de educação permanente de Jacs Delors (1998), em que, nessa década, propõe a cultura da educação
permanente; ou seja, o homem se educa ao longo da vida e, em todos os interstícios temporais de sua
existência, através da interpretação de todos os fenômenos sociais. Nomeadamente, o principal deles é a
informação. Informação essa que tem sido distribuída, não por acaso, sem uma Literacia Midiática9, que,
segundo Potter (1998), “objetiva nos dar controle sobre as interpretações”.

Ponderando numa visão eminentemente política, tem havido uma ruptura com a perspectiva dialética
marxista de que a essência do homem é o trabalho. A globalização denota ao homem o ideário que, agora,
quem orienta a essência dele é a cultura, cultura essa, da lógica da Pedagogia da Hegemonia:

Proveniente da capacidade burguesa num universo mundial de levar os interesses e
as tendências do grupo sobre qual a hegemonia é exercida, pelo atendimento das
demandas econômicas administrativas coorporativas das classes dominadas (NEVES,
2005, p. 125).

Diante desse pano de fundo conjuntural do Estado de Alagoas, temos que continuar tentando desenvolver a
especificidade da atividade educativa, além de defender com veemência o seu caráter público e primar pelo
envolvimento da sociedade civil na elaboração de políticas públicas que, efetivamente, atendam aos anseios
da sociedade civil. Pois, do contrário, estaremos diante da perpetuação desse binômio – políticas públicas –,
que não atendem à esfera pública da sociedade civil.

Com as fontes documentais, estaremos sempre diante do trabalho hermenêutico. Precisamos extrair dessas
narrativas a capacidade de atualização das gerações, promovendo o esclarecimento sobre a história social,
política e, acima de tudo, ética, através da memória, na luta pela fidelidade do ato da presença concreta dos
acontecimentos.

Só por meio da experiência de análise, por meio de nosso aporte teórico e de nosso material de pesquisa, foi
que pudemos identificar as relações subjetivas que se afiguraram no cenário educacional alagoano.
Utilizamo-nos da dimensão ética do ofício do historiador e adotamos este como nosso fio condutor. Os
elementos encontrados (documentos) nos permitiram remontar à memória e à história, visualizando-as como
fontes da informação representativa, ou ainda, como historiografia moderna, como bem definiu Ricouer10.
Estamos diante da tentativa de compreensão dos sujeitos na história da História. Dialogamos com Ricouer em
nossos estudos ao passo que a mediação proposta entre tempo e narrativa dialoga pontualmente com a nossa
questão de pesquisa, o tempo das duas últimas décadas e a narrativa das fontes documentais virtuais.
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Diante do pano de fundo identificado por nossas análises, num contexto de forte massificação da perspectiva
neoliberal, chegamos ao fim desta primeira etapa de nosso percurso pela publicização em prol da
conscientização do papel preponderante que a história da educação do Estado desempenha na vida dos
indivíduos que, assim como “eu”, e muitos outros, são sobreviventes de uma configuração estatal articulada
sobre um sistema envolto num engodo “na ordem social”, para que os sujeitos promovam a própria educação,
com vistas à sua inserção no mercado de trabalho.

Neste sentido, não estamos negando o determinante papel do trabalho na vida dos sujeitos, mas
questionando a lógica que subverte suas vidas desde a concepção até quando atingem uma idade “apta”, ou
não, para o desenvolvimento da atividade laboral, catalisados por uma ordem que não permite que haja
possibilidade de humanização sem que esteja atrelada ao trabalho. Trabalho que, na realidade alagoana, tem
retirado diversos alunos das classes regulares e os tem levado a exames para classificação em supletivos.

Mészáros (2005) é categórico ao afirmar: “A educação não é um negócio, não deve qualificar para o mercado,
mas para a vida!”. Seguindo este raciocínio, pensaremos a sociedade tendo como parâmetro o ser humano,
com a superação da lógica do capital. Sua perspectiva teoriza que, a educação deve ser sempre continuada e
permanente; do contrário, não será educação.

Nossa pesquisa não apenas expõe as “mazelas” da educação local a partir do processo de análise, mas
também lança luzes para que pensemos no constructo social em que estamos inseridos. Certamente no
desenho da hierarquia social em que nos encontramos, desde os educadores da educação básica até os
pesquisadores dos conselhos de pós-graduação, entendemos que cotidianamente estamos diante de entraves
quanto à execução de ações que possam subsidiar a promoção de uma consciência crítica para os sujeitos.

Sobre a consciência crítica nos apoiamos, no sentido amplo e “Paracelsiano”11 do termo, de forma a
maximizar o melhor e minimizar o pior:

Necessidade de uma concepção ampla de educação para chegar a uma mudança
verdadeiramente radical, proporcionando elementos de mudança que rompam com a
lógica mistificadora do capital. No entanto os reparos institucionais formais significam
permanecer aprisionado dentro do circulo vicioso institucionalmente articulado
(abordagem elitista, mesmo quando se pretende democrática – ao passo em que
define educação como atividade intelectual (como única forma certa e adequada de
preservar ‘os padrões civilizados’). Aos que são designados para ‘educar’ e governar,
contra a “anarquia e a subversão” (MÉSZÁROS, 2005, p.48).

Munida de grandes áreas do conhecimento, história, sociologia, filosofia, antropologia, psicologia, economia,
nossa análise indica que a configuração das políticas educacionais é de um horizonte maior, porque somos
orientados por uma lógica que sobrepõe à realidade do nosso Estado (LIMA; SANTOS, 2011).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em nosso caso, particularmente, objetivávamos compreender de que maneira resgatar as fontes documentais
virtuais da história da educação de Alagoas que estão disponíveis a partir da década de 90, e sua
consequente publicização, contribuiria para a apreensão da história da educação do Estado.

Diante do período de estudo, pesquisa, análise e reflexão, acreditamos ter conseguido chegar a caminhos
que, por hora, nos dizem muito sobre as inquietações iniciais que motivaram a condução da nossa pesquisa.

Não enveredamos pela pesquisa em história da educação desde o início de nossa formação, mas ao longo da
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jornada acadêmica, e a partir do feliz encontro com a nossa orientadora, floresceu em nós o interesse por
este campo das ciências humanas.

Discutir a história da educação de Alagoas é recuperar a narrativa e as motivações que orientaram o modo
como foi delineada a educação alagoana e, de certa maneira, exercitar a memória para os artefatos sociais
que compuseram ao longo dos anos a atual configuração educacional que temos na Terra dos Marechais.
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