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RESUMO 

 
Este estudo realiza o cotejamento entre pesquisas publicadas sobre cultura escolar com o 
objetivo de refletir acerca das contribuições dessa abordagem para os estudos em História da 
Educação. O marco temporal situa-se entre a publicação, no Brasil, do texto “A cultura 
escolar como objeto histórico” do historiador francês Dominique Juliá, ocorrida em 2001, até 
a produção do livro “Cultura Escolar, migrações e cidadania” organizado por Margarida 
Felgueiras e Carlos Eduardo Vieira, em 2008, em Portugal. A metodologia consistiu na leitura 
e análise de obras que utilizaram a abordagem da cultura escolar e, na discussão dos 
contributos desses trabalhos. O aporte teórico fundamentou-se na Nova História Cultural, 
especificamente, nos conceitos de cultura escolar de Julià (2001), representação e apropriação 
de Chartier (2002), cultura material de Souza (2007) e cultura de Felgueiras (2010).  
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RESUMEN  
Este estudio hace una comparación entre las investigaciones publicadas sobre la cultura 
escolar, con el fin de reflexionar acerca de las contribuciones de este enfoque para los 
estudios en la Historia de la Educación. El marco de tiempo se situa entre la publicación, en 
Brasil, del texto "La cultura escolar como objeto histórico", del historiador francés Dominique 
Juliá, en 2001, a la producción de libro "Cultura Escolar, migración y ciudadanía", organizado 
por Margarida Felgueiras y Carlos Eduardo Vieira en 2008 en Portugal. La metodología 
consistió en la lectura y análisis de obras que utilizan el enfoque de la cultura escolar y, en la 
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discusión de las contribuciones de estos trabajos. El aporte teórico se fundamentó en la Nueva 
Historia Cultural, especificamente, los conceptos de cultura escolar de Julià (2001), 
representación y apropiación de Chartier (2002), cultura material de Souza (2007) y cultura de 
Felgueiras (2010). 
Palabras clave: Historia de la Educación. Cultura Escolar. Producción bibliográfica. 
I – Apresentando a proposta do estudo 
 
 

Como pensar na interação cultural de saberes e práticas e suas transferências entre 

escola e sociedade e desta para com a escola? O que resta da escola quando não se está mais 

lá? Que marcas a escola imprime no indivíduo? 

A resposta a qualquer dessas questões passa necessariamente pelo entendimento de 

que a memória é uma importante fonte para os estudos em História da Educação que adquire, 

no caso específico da escola, uma representação ainda maior. Nesse sentido, são templos de 

lembranças afetos às muitas gerações que por ela passaram e criaram laços fortes, amizades 

longas e vida compartilhada, esse o ponto de partida e de chegada de muitos estudos que 

utilizam a abordagem relacionada à cultura escolar. 

A partir dessa compreensão este artigo tem como objetivo fazer uma interlocução 

entre algumas pesquisas realizadas e publicadas sobre cultura escolar, assim como, refletir 

acerca das contribuições dessa abordagem para os estudos em História da Educação. Procura-

se, em última instância, evidenciar o significado de cultura no aspecto da História da 

Educação e, de forma mais específica, o sentido que o termo cultura escolar adquire, enquanto 

espaço de investigação. 

A justificativa para a delimitação do marco temporal, diz respeito a um olhar sobre a 

bibliografia brasileira que trata o assunto, desde a publicação do texto do historiador Francês 

Dominique Juliá “A cultura escolar como objeto histórico” na Revista Brasileira de História 

da Educação em 2001, até a produção do livro organizado por Margarida Felgueiras e Carlos 

Eduardo Vieira “Cultura Escolar, migrações e cidadania” resultado das Conferências do VII 

Congresso Luso-brasileiro de História da Educação, que aconteceu em 2008 na cidade do 

Porto.  

A metodologia utilizada consistiu na leitura e fichamento de alguns livros, posterior 

verificação do que estes estudos têm a nos ensinar sobre cultura escolar e apresentação dos 

principais aspectos evidenciados na bibliografia consultada. O aporte teórico que 

fundamentou o trabalho tem como base a Nova História Cultural, de forma mais específica os 

conceitos de cultura escolar de Dominique Julià (2001), representação e apropriação de Roger 
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Chartier (2002), cultura material de Rosa Fátima de Souza (2007) e cultura de Margarida 

Felgueiras3 (2010).  

Espera-se com esse trabalho despertar o interesse de outros pesquisadores por aspectos 

ligados à cultura da escola e suas contribuições para estudos em História da Educação.  

 

II – Um panorama da cultura escolar nas pesquisas em História da Educação 
 

 

A partir de 1980 a História da Educação tem apresentado mudanças significativas em 

sua abordagem. O advento da Nova História Cultural tem possibilitado ao pesquisador eleger 

novos objetos, buscar novas fontes, diferentes procedimentos de pesquisa e uma maior 

capacidade de renovar temas e de olhar para o fenômeno educativo. Dentre estes estudos estão 

àqueles voltados para os objetos, espaços e sujeitos que fazem parte da cultura da escola.  

A cultura escolar está inserida no âmbito dos estudos teóricos e práticos que compõem 

a História da Educação. No que diz respeito a essa disciplina enquanto campo de pesquisa 

educacional, ao longo do tempo, se buscou encontrar fórmulas que pudessem solucionar os 

problemas que as práticas pedagógicas ocorridas nas diversas instâncias educativas 

colocavam, sem conhecê-los e compreendê-los. Muitas pesquisas evidenciavam mais o que 

deveria ter acontecido, do que o que de fato aconteceu. A relevância estava sobre leis, 

reformas, regulamentos de ensino. Tratava-se muito pouco das práticas escolares, dos alunos 

e alunas, dos professores e professoras.  

A ideia de cultura, segundo Felgueiras (2010), surge ligada a uma perspectiva de 

civilidade, de trato social. Segundo esta autora, foram os antropólogos4 que desenvolveram o 

conceito de cultura numa acepção descritiva como “todo o complexo que compreende o 

conhecimento, as crenças, a arte, a moral, o direito, os costumes e as outras capacidades ou 

hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro da sociedade.” (FELGUEIRAS, 2010, p. 

20). Ou seja, as regras e práticas sociais incorporadas: domínio das pulsões, autocontrole, 

etiqueta, dentre outros. Ainda de acordo com Felgueiras (2010) a cultura se desenvolveu 

também no campo da ação, como referência de dar-se ao estudo, ou de tratar as letras.  

No século XX, a existência de uma diversidade cultural proporcionou uma imersão da 

cultura como um sistema de normas e valores e como um conjunto de obras primas de uma 

época ou sociedade. A cultura ocupou um lugar de destaque na narrativa, articulada com os 

processos sociais, econômicos e políticos, que a explicam. Assim, podemos entender cultura 

como sendo tudo aquilo que diz respeito aos processos de ser, de fazer e de sentir do homem, 
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ou seja, como práticas que a humanidade aprendeu, aperfeiçoou e desenvolveu ao longo dos 

séculos. 

Já o termo escolar para Felgueiras (2010), significa tanto o que é relativo à escola 

(entendida como local ou espaço próprio e qualificado para o exercício do ensino) como 

àqueles que a usam e nela atuam – os escolares e todos aqueles que desenvolvem a sua 

atividade no quadro da escola.  

A junção dos termos cultura + escolar = cultura escolar, e a ênfase em sua relevância 

enquanto objeto de estudo para a História da Educação, aconteceu a partir da conferência 

ministrada por Dominique Julià no encerramento da XV ISCHE (International Standing 

Conference for History of Education), em Lisboa no ano de 1993. Segundo Julia (2001), 

cultura escolar pode ser traduzida, dentre outros aspectos, como:  

 

Um conjunto de normas que definem os saberes a ensinar e as condutas a 
inculcar. E um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses 
saberes e a incorporação desses comportamentos, saberes e práticas estão 
ordenados de acordo com as finalidades que podem variar segundo as 
épocas, as finalidades religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de 
socialização. Normas e práticas não podem ser analisadas sem se levar em 
conta o corpo profissional, os agentes que são obrigados a obedecer a essas 
normas e, portanto, a pôr em obra os dispositivos pedagógicos encarregados 
de facilitar a sua aplicação, a saber, os professores. (JULIA, 2001, p.15). 

 
 

III – Cultura escolar e memória: analisando alguns estudos.  

 

Estudar a cultura escolar possibilita trabalhar com a história dos objetos escolares, 

com os documentos que compõem a cultura da escola, e ao mesmo tempo trabalhar com a 

memória da escola. Memória, enquanto produto de vivências humanas, tanto individual - 

porque cada um tem um jeito de lembrar - quanto coletiva, porque são experiências vividas 

coletivamente. 

As escolas são “celeiros” de memórias, espaços nos quais se tece parte da 
memória social. [...] Lembrar do espaço escolar é lembrar também do 
entorno, do trajeto que leva da casa à escola, percurso de descoberta e 
manipulação, de aventuras e perigos, de brincadeiras e desafios. É uma 
memória que se enraíza nos gestos de um local concreto e que se torna 
emblemática quando é conferida à instituição que lhe dá suporte a 
transmissão dos valores da nação. Remete a um tempo preciso que a 
lembrança nostálgica muitas vezes esgarça. É o sinal de que se reconhece e 
pertence a certo grupo social e a uma determinada geração. Neste sentido, a 
escola como lugar de memória é simultaneamente material, simbólica e 
funcional. A materialidade só se consagra como local de memória se possuir 
um aura simbólica, o que apenas as instituições escolares tradicionais na 
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nossa sociedade parecem cultivar. Mesmo um manual escolar só se 
configura como lugar de memória se for utilizado ritualmente. Logo, uma 
condição fundamental na constituição dos lugares de memória é a intenção 
(NORA apud NUNES, 2003, p.17).  

 
 

São diversos os exemplos do uso da memória enquanto fonte, nos quais encontramos 

vestígios da cultura escolar. Em Sergipe, dentre outras pesquisas, citamos duas: “Pés de anjo e 

letreiros de néon: ginasianos na Aracaju dos anos dourados” e “Vestidas de Azul e Branco: 

um estudo sobre as representações de ex-normalistas acerca da formação profissional e do 

ingresso no magistério, 1920-1950”.  

Tereza Cristina Cerqueira da Graça (2002) em “Pés de anjo e letreiros de néon”, se 

debruça sobre questões ligadas às práticas culturais e às práticas escolares de ginasianos que 

estudaram em seis ginásios: três públicos e três privados, registrando o cotidiano destes 

estudantes no interior e no “em torno” da escola, resgatando aspectos da vida material, 

afetiva, relacional e simbólica.  

É uma pesquisa que se baseia praticamente em fontes orais, cartas, revistas e jornais. 

A autora enfatizou bastante o conceito de memória e se propôs a apresentar não apenas aquilo 

que estava dentro dos muros da escola, mas se preocupou também com o entorno e com 

atividades escolares que aconteciam na rua e na igreja, bem como com as escapadinhas dos 

ginasianos para ir ao cinema ou aos banhos de praia e no rio Sergipe.  

A narrativa poética da autora prende o leitor e faz com que ele embarque na fantasia e 

viaje pelas praças, ancoradouros, trampolins, cinemas, retreta, festas, brincadeiras, revistas 

femininas, música e moda da década de 50. O fardamento, as regras disciplinares, 

instrumentos e métodos didáticos, as formas de avaliação, as relações entre professores e 

alunos, os esportes, as festas escolares, as gazetas, as brincadeiras, as traquinagens, brigas e 

desavenças entre alunos, são algumas das práticas escolares que aparecem no trabalho de 

Graça (2002) e apontam particularidades da cultura escolar. 

Esta pesquisa, além de possibilitar um estudo através da memória, chama atenção para 

alguns aspectos metodológicos diversos do habitual encontrado nos livros: um glossário com 

explicação de expressões típicas da época e uma espécie de marginálias iconográficas. Em se 

tratando de marginalias5, comumente elas representam as marcas daquele que lê o texto, mas 

no caso de Graça (2002) ela como autora, desejava apresentar ao leitor imagens em 

movimento, e faz o possível para que este mergulhe na década de 50 do século XX. 

Já Anamaria Gonçalves Bueno de Freitas (2003), em “Vestidas de Azul e Branco”, 

enfatiza as histórias de vida de ex-alunas que se formaram no Instituto de Educação Rui 
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Barbosa – Escola Normal de Sergipe, buscando apreender, aspectos relacionados ao processo 

de ingresso no curso normal, duração e estrutura do curso, convivência no espaço escolar 

entre professores e alunas e início da carreira docente. Para realizar o estudo a autora coletou 

histórias de vida resumidas das ex-alunas no período que compreende as décadas entre 20 e 

50 do século XX e também analisou diversos documentos oficiais.  

Segundo Freitas (2003) estas jovens mulheres viveram, enquanto normalistas, a 

experiência de um curso normal na mesma instituição, partilharam valores, normas, regras e 

conteúdos no processo de formação, assim o relato de suas experiências acerca do cotidiano 

na Escola Normal e do processo de ingresso na carreira profissional permitiu conhecer não só 

as trajetórias individuais, como também as vivências e práticas coletivas no espaço escolar, 

além da inserção no mercado de trabalho das professoras primárias de Aracaju, no período 

estudado.  

Além destas pesquisadoras sergipanas, vários outros autores têm buscado em seus 

trabalhos diferentes aspectos da cultura escolar. Freitas e Dantas (2011) verificaram na 

historiografia educacional alguns dos expoentes nacionais que tratam das questões ligadas ao 

assunto: Marta M. C. de Carvalho, Diana G. Vidal, Luciano Mendes de F. Filho, Rosa Fátima 

de Souza, Denice B. Catani, Carlota Boto, Rita Gallego, Marcus Levy A. Bencostta, Ana C. 

V. Mignot, Maria T. S. Cunha, dentre outros.  

Nesta investigação, citaremos apenas alguns desses trabalhos, que têm enveredado no 

universo da cultura escolar e da cultura material escolar.  

Rosa Fátima de Souza (2007) discute amplamente as questões ligadas aos objetos 

materiais presentes na escola e/ou utilizados pelos professores em sua prática docente. Ela 

chama atenção para o interesse dos historiadores pela preservação do patrimônio histórico 

escolar, com a criação de arquivos, museus e centros de documentação. Cita o I Encontro 

sobre Arquivos Escolares e Museus Escolares, que aconteceu em 2005 na Faculdade de 

Educação da Universidade de São Paulo e trata sobre a importância da preservação destes 

objetos e o perigo da guarda excessiva e do zelo excessivo.  

Ao recortar o universo da cultura material, especificando um domínio próprio, isto é, 

dos artefatos e contextos materiais relacionados à educação escolarizada, Rosa Fátima de 

Souza (2007) demonstra que a expressão não apenas amplia o seu significado reinserindo as 

edificações, o mobiliário, os materiais didáticos, os recursos audiovisuais, e até mesmo as 

chamadas novas tecnologias do ensino, como também remete à intrínseca relação que os 

objetos guardam com a produção de sentidos com a problemática da produção e reprodução 
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social (SOUZA, 2007, p.170). Olhar estes objetos gera no sujeito uma apropriação singular, 

de acordo com a história de cada pessoa.  

Em “Alicerces da Pátria: História da escola primária no estado de São Paulo (1890-

1976)”, Rosa Fátima de Souza (2009) com o olhar sobre a cultura escolar da escola primária, 

estudou mais de 80 anos de história - estabeleceu um marco temporal que vai do fim do 

século XIX a meados da segunda metade do século XX. Em termos de legislação do ensino 

corresponde da Reforma Republicana da instrução pública no Estado de São Paulo, anunciada 

em março de 1890 até a Reforma do Ensino de 1º e 2º graus, iniciada em todo o Brasil através 

da Lei 5.692-71. Por vezes para contextualizar o debate que enfatiza, a autora alarga o marco 

temporal para antes, dentre outros momentos, quando falou sobre os pareceres de Rui 

Barbosa, de modo particular do parecer sobre o ensino primário apresentado no parlamento 

em 1882, e para depois, como quando falou da possibilidade do surgimento da escola pública 

democrática após a queda do Regime Militar na década de 80 do século XX. 

Ela discutiu aspectos da Primeira República (1889-1930) e da Republica até 1976, 

compreendendo um período de muitos acontecimentos na História da Educação no Brasil, 

dentre eles: a fundação da Associação Brasileira de Educação - ABE, a assinatura do 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, as diretrizes educacionais, nacionalistas e 

patrióticas do Estado Novo, o surgimento da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 4.024/61 e a Ditadura Militar, com as práticas ligadas à moral e ao civismo. 

Nesta sua abordagem Souza (2009) nos faz pensar na compreensão, como nos sugere 

Marta Carvalho (2003) sobre quem é o cidadão que os republicanos focalizaram e que tipo de 

escola eles desejavam mostrar. Segundo Carvalho (2003) no imaginário republicano a escola 

era emblema da instauração da nova ordem. Assim, a escola deveria ter uma identidade 

majestosa e monumental e deveria civilizar, moralizar e organizar. Por isso também a ênfase 

na racionalidade pedagógica (eficiência no uso do tempo e do espaço escolar). 

Este estudo de Rosa Fátima de Souza (2009) traz muitas contribuições para a História 

da Educação, sobretudo no que diz respeito à história das instituições escolares; história do 

currículo e das disciplinas escolares; história dos modos de ensinar, história dos meios de 

comunicação na escola; história das bibliotecas escolares; história das festas e das 

comemorações escolares; história do livro didático; história dos impressos escolares e 

pedagógicos; história da profissão docente; história da Educação Física; dentre outros 

aspectos. 

Souza (2009) utilizou um conjunto variado de fontes na elaboração da pesquisa, dando 

sentido específico a cada uma delas, a saber: relatórios de professores das escolas de primeiras 
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letras, referentes às décadas finais do século XIX; relatórios de professores de escolas 

preliminares, referentes às primeiras décadas republicanas; e relatórios dos delegados do 

ensino. Essa documentação possibilitou problematizar dois momentos significativos da 

história da escola primária paulista: a passagem da escola de primeiras letras predominante no 

regime imperial para a escola moderna republicana e as tentativas de renovação pedagógica 

pela Escola Nova. 

Além destes relatórios, o corpus principal compreendeu: os relatórios de delegados do 

ensino referente ao período de 1933 a 1946; os programas do ensino primário (1905, 1913, 

1917, 1918, 1921, 1925, 1933, 1949-50, 1968, 1973); os Anuários do Ensino do Estado de 

São Paulo, impressos e periódicos; a legislação do ensino; instruções e orientações da 

Diretoria do Ensino e fotografias. 

No que diz respeito aos impressos pedagógicos, a autora chama atenção para alguns 

estudos que sinalizam vestígios de como os modelos pedagógicos são colocados à disposição 

dos professores e apropriados por eles. Cita também o uso das cartas quando enfatiza as 

questões ligadas a práticas de civilidade e aborda as questões ligadas aos jornais infantis, 

como prática de escrita dos alunos e auxiliares no processo de ensino. 

Neste estudo, é importante prestar atenção no uso que a autora fez das imagens. Ela 

utilizou formas diversas de manuseio e de apresentação da fotografia como fonte e como 

documento. Ressaltou que diferente das fotografias encontradas nos relatórios, que serviam 

como ilustração, as fotografias em sua pesquisa serviram como possibilitadoras de visualizar 

os vestígios de um passado.  

A autora proporcionou muitas lições sobre o uso das fontes. No trabalho com uma 

variedade de documentos é preciso ter o cuidado de classificar e categorizar, para com isso 

formular questões e obter as respostas na análise realizada. A autora não detalha como fez 

isso, mas deixou claro que o pesquisador por meio de inúmeros procedimentos, reúne, separa 

e transforma certos objetos em documentos e fontes para a pesquisa. Em outras palavras 

podemos entender que, para que as fontes digam o que queremos saber, é preciso que estejam 

organizadas, de modo a possibilitar uma visão dos documentos como um todo. A descrição 

que ela fez dos relatórios nas páginas 20 e 21 supõe perceber que ela elaborou um banco de 

dados sobre esses documentos e que foi preciso fazer escolhas e descartes. Neste estudo além 

da problematização elaborada pela autora no sentido de contar a história da escola primária no 

Estado de São Paulo (1890-1976), foi possível identificar muitas outras questões, que 

certamente possibilitarão novas pesquisas.  
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O livro de Souza (2009) se refere apenas ao Estado de São Paulo e podemos levar em 

consideração que São Paulo no início do século XX serviu como modelo para vários Estados 

brasileiros. Contudo, a autora tem participado da organização de diversos eventos nacionais e 

internacionais, para discutir questões ligadas à cultura escolar e a cultura material escolar. 

Atualmente coordena um grupo de pesquisa composto por 37 pesquisadores de várias 

instituições e Estados do Brasil, que está pesquisando a história da escola primária neste país, 

no período de 1930 a 1961. Além disso, é importante ressaltar que já existem estudos que 

enfatizam diferentes aspectos da história da escola primária em outros espaços, a exemplo do 

trabalho do professor Antonio Carlos Ferreira Pinheiro (2002) “Da Era das Cadeiras Isoladas 

à Era dos Grupos Escolares na Paraíba”, da Tese de Crislane Barbosa de Azevedo (2010) 

“Grupos escolares em Sergipe (1911-1930): cultura escolar, civilização e escolarização da 

infância” e da Dissertação de Magno Francisco de Jesus Santos (2009) “Ecos da 

modernidade: a arquitetura dos grupos escolares sergipanos (1911-1926)”.  

Antonio Carlos Ferreira Pinheiro (2002) analisou o processo de expansão e 

consolidação da educação primária pública na Paraíba em um marco temporal que vai de 

1849 a 1949. Ele se debruçou sobre o sentido do passado da educação escolar paraibana e 

constatou a existência de dois períodos com características particulares: a era das cadeiras 

isoladas e a era dos grupos escolares.  

Para Pinheiro (2002) a subordinação do ensino, em seus múltiplos aspectos à figura do 

professor, remonta a uma cultura escolar na qual o mestre-artesão era o agente fundamental na 

produção do conhecimento instrucional ou educacional. O autor transitou em diferentes 

arquivos da Paraíba, de São Paulo e do Rio de Janeiro, buscando coletar tudo aquilo que dizia 

respeito direta ou indiretamente à província/estado da Paraíba.  

Dentre as várias fontes, Pinheiro (2002) utilizou relatórios e mensagens dos diretores 

da instrução pública, memorandos, correspondências, leis, decretos, almanaques, jornais e 

revistas locais, destinados especificamente ao professorado, além de fontes monumentais, 

onde foi preciso identificar a localização, estrutura física dos prédios escolares, ano de 

fundação, dentre outros aspectos. 

Crislane Barbosa de Azevedo (2010) apresentou um estudo que contribui com a 

história do ensino em Sergipe. A autora retomou algumas questões pontuadas por Rosa 

Fátima de Souza (2009) e acentuou uma afirmação de questões relacionadas à influência do 

modelo paulista de educação no Estado de Sergipe. Ela fez um alargamento do marco 

temporal e tratou de questões anteriores à República, a exemplo dos pareceres de Rui 
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Barbosa, redigidos entre 1882 e 1883, mas o ponto forte da discussão é a instrução primária 

na primeira República em Sergipe. 

Nesta leitura nos chama atenção a busca pelas fontes ainda existentes sobre os grupos 

escolares sergipanos, a maneira como ela usa e organiza as fontes e as referências e os 

diversos aspectos da cultura escolar que estão presentes no texto, dentre eles a arquitetura 

escolar, os métodos de ensino, os manuais didáticos, a organização escolar, as práticas 

escolares, a formação docente, a feminização do magistério, os programas de ensino, as 

disciplinas escolares, a higiene escolar, o mobiliário escolar, os materiais didáticos, o Hinário, 

os eventos escolares: festas, cerimônias e exames. 

Magno Francisco de Jesus Santos (2009) se propõe a realizar uma leitura dos grupos 

escolares sob a perspectiva da arquitetura e tenta compreender o discurso arquitetônico, 

inclusive analisando o papel dos engenheiros em reforçar a missão atribuída aos professores, 

no sentido de construir a democracia do país por meio da alfabetização da infância sergipana. 

Ele utilizou diversos documentos como fonte: relatórios e mensagens de presidentes de 

Sergipe, jornais, fotografias e cartões postais referentes aos prédios escolares. 

Além destes e de outros estudos que enfatizam a cultura escolar através da história da 

escola primária no eixo sudeste/nordeste, no sul do país, encontramos dentre outros 

pesquisadores, Marcus Levy Albino Bencostta, que desenvolve importante trabalho com seu 

grupo de estudos no Paraná, através do Núcleo de Estudos e Pesquisas em História da 

Arquitetura Escolar. No VII Congresso Luso Brasileiro de História da Educação: “Cultura 

escolar, migrações e cidadania”, realizou uma conferência sobre “A cultura escolar na 

historiografia da educação brasileira: alcances e limites de um conceito”.  

Em 2007, o referido autor, organizou o livro “Culturas Escolares, Saberes e Práticas 

Educativas: itinerários históricos”, com quinze artigos que enfatizam aspectos do universo 

escolar e em 2010 organizou a exposição “Lugares de Memória”: Arquitetura da Escola 

Primária Curitibana (1903-1928) apresentada durante o VIII Congresso Luso Brasileiro de 

História da Educação, que aconteceu em São Luis do Maranhão. Bencostta (2010) utilizou 

uma expressão do historiador Francês Pierre Nora para definir Grupos Escolares: “lugares de 

memória”.  

Segundo Bencostta, olhar para estas instituições possibilita muitas contribuições para 

o debate entre memória e história da educação. Esta amostra, organizada por ele utilizou 

representações (quadros e maquetes) das fachadas dos edifícios construídos ou adaptados para 

funcionarem como escolas públicas primárias (grupos escolares).  
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Com relação aos estudos sobre cultura escolar e cultura material escolar através dos 

impressos, Denice Bárbara Catani, Marta Maria Chagas de Carvalho, Maurilane Biccas, 

Maria Rita Toledo6, dentre outros pesquisadores, realizaram diferentes análises utilizando 

revistas pedagógicas, revistas de variedades, revistas católicas e coleções de livros didáticos. 

Verificando estes estudos, constatamos o quanto os impressos, além de importantes fontes 

para a pesquisa têm muito a nos ensinar, enquanto indicadores de vestígios de vivências 

escolares.  

Tais trabalhos são veículos de comunicação que discutem diferentes assuntos que 

interessam à História da Educação e a cultura escolar, dentre eles: as práticas de leitura, 

práticas de escrita, o funcionamento do campo educacional, as associações dos professores, a 

profissão docente, os salários dos professores, a idade escolar, os tipos de escolas, os eventos 

escolares, as festas, os métodos de ensino, higiene, os boletins escolares, as disciplinas 

escolares, fiscalização dos inspetores de ensino, as Conferências Brasileiras de Educação e as 

viagens de professores. Estes impressos abrangem também investigações sobre livros 

pedagógicos, manuais escolares, propagandas de livros didáticos, materiais e coleções 

dirigidas a professores, dentre outros aspectos.  

Nestes estudos percebe-se a ênfase nos suportes materiais da produção, circulação e 

apropriação dos discursos e de seus usos pedagógicos. O impresso é visto como um suporte 

material das práticas escolares, assim, torna-se um objeto da cultura material escolar. Nas 

investigações sobre a cultura escolar através dos impressos, se observa tanto a contribuição de 

revistas de variedades, como de revistas pedagógicas, de revistas católicas e protestantes, de 

jornais comuns, jornal escolar, de cartas que circulam na escola, e de cartas entre professores, 

fora da escola. Estes impressos são vestígios das vozes de professores e alunos, na escola e/ou 

com relação a ela. 

 

IV. Considerações finais 

 

Após realizar este conjunto de leituras, verificou-se que várias nuances da cultura 

escolar foram enfatizadas nas pesquisas e nos eventos realizados, assim como na bibliografia 

publicada de 2001 a 2010.  

A cultura escolar surgiu de diversos modos: no contexto da feminização do magistério, 

nos registros do cotidiano escolar, nos impressos, nas fotografias, nos cartões postais, na 

história da formação docente, nos tipos de escola, na arquitetura escolar, nos métodos de 

ensino, na organização escolar, nos programas de ensino, nas disciplinas, na higiene escolar, 
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no mobiliário, nos materiais didáticos, nos eventos, festas, brincadeiras, cerimônias, exames, 

dentre outros. 

Em meio às diversas fontes encontradas ao longo de suas pesquisas, certamente os 

historiadores precisaram fazer escolhas e descartes, seja por determinado marco temporal, seja 

por fontes específicas ou aspectos a serem investigados. Eles estavam posicionados em seus 

campos de pesquisa, seja no sul, no sudeste, ou nordeste e falaram sobre a escola, suas 

práticas, edificações, marcas impressas na sociedade e nos indivíduos e sobre os vestígios de 

uma cultura escolar que permanece, não obstante o tempo. 

Percebeu-se que, penetrar na “caixa preta escolar”, como sinaliza Carvalho (2003) 

significa verificar os dispositivos de organização e o cotidiano de suas práticas, por em cena 

os agentes educacionais, incorporar categorias de análise e recortar temas.  

Sabe-se que somada a esta produção, também são vários os arquivos, museus e 

exposições que têm sido organizados, buscando além da conservação da memória da escola, 

possibilitar novos espaços de investigação e mostrar o trabalho que vem sendo realizado no 

sentido de preservar os vestígios da cultura da escola.  

Contudo, acredita-se que ainda existem diversos espaços que podem ser investigados e 

que, muitas são as possibilidades de fontes. Estes estudos possibilitam olhar para um novo 

leque de objetos de pesquisa: legislação, ofícios, manuais e livros didáticos (produção, 

circulação, seleção e apropriação), cadernetas de professores, diários, planos, cadernos dos 

alunos, cadernos de professores, provas, memórias de alunos e professores, práticas 

pedagógicas, rituais, castigos, inspetores, brigas, gazetas/fugas, merenda, revistas 

pedagógicas, jornais escolares, anúncios e propagandas em jornais, materiais didáticos, 

Literatura, fotografias, internet (e-mails, blogs, sites), registros de concursos, mensagens de 

Presidentes de Província e de Estado e de Governadores, dentre outros.  

É importante ressaltar que, para analisar os objetos que  integram a cultura escolar, é 

necessária uma pré-disposição para olhar o “miúdo”, olhar para aquelas questões e objetos 

que muitas vezes não são percebidos nem evidenciados no âmbito escolar.  

O papel do historiador da educação consiste em dar vida e luz a estes objetos, 

procurando verificar como eles iluminam a História da Educação, para assim compreender os 

diversos sentidos e significados da cultura escolar e da cultura material escolar. 

                                                           

Notas: 
 
1 Doutoranda em Educação pela Universidade Federal de Sergipe, sob orientação da Profa. Dra. Anamaria 
Gonçalves Bueno de Freitas, em estágio de Doutorado Sanduiche no Instituto Universitário Sophia/Itália, sob 
supervisão da Profa. Dra. Judith Marie Povilus. Bolsista da CAPES – Proc. nº 9852/11-5. Membro do Grupo de 
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Estudos e Pesquisas em História da Educação: Intelectuais da Educação, Instituições Educacionais e Práticas 
Escolares. Núcleo de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe. E-mail: 
mariajosedantas@yahoo.com.br 
2 Doutoranda em Educação pela Universidade Federal de Sergipe, sob orientação da Profa. Dra. Anamaria 
Gonçalves Bueno de Freitas, em estágio de Doutorado Sanduiche na Faculdade de Psicologia e Ciências da 
Educação da Universidade do Porto, sob supervisão da Profa. Dra. Margarida Louro Felgueiras. Membro do 
Grupo de Estudos e Pesquisas em História da Educação: Intelectuais da Educação, Instituições Educacionais e 
Práticas Escolares. Núcleo de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe. E-mail: 
marciacruz.ufs.br@hotmail.com 
3 Organizadora do VII Congresso Luso Brasileiro em História da Educação: “Cultura Escolar, migrações e 
cidadania”, tem desenvolvido diversos projetos sobre Cultura Escolar em Lisboa. 
4 Precisamente, Edward Burnett Tylor, na obra Primitive Culture, publicada em 1871. 
5
 Escritos e comentários pessoais ou editoriais feitos nas margens de um livro. 

6
 Para mais informações sobre estes estudos consultar: Dantas, M.J. (2012). Impressos pedagógicos como fonte e 

como objeto de estudo: contribuições para a história da profissão docente no Brasil. Anais do IX Congresso Luso 
Brasileiro de História da Educação, Lisboa, Instituto de Educação da Universidade de Lisboa.  
 

 
 

V. Referências Bibliográficas  

AZEVEDO, C. B. de. Grupos escolares em Sergipe (1911-1930): cultura escolar, 
civilização e escolarização da infância. Natal: Edufrn, 2010. 
 

BENCOSTTA, M. L. A. A cultura escolar na historiografia da educação brasileira: alcances e 
limites de um conceito. In: FELGUEIRAS, M. L.; VIEIRA, C. E.  (Orgs.) Cultura escolar, 
migrações e cidadania. Porto: Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação e autores, 
2010. p. 10-25. 
 

BENCOSTTA, M. L. A. Culturas escolares, saberes e práticas educativas: itinerários 
históricos. São Paulo: Cortez, 2007. 
 

CARVALHO, M. M. C. de. A escola e a República e outros ensaios. Bragança Paulista: 
EDUSF, 2003. 
 
CHARTIER, R. A Beira da Falésia: a história entre incertezas e inquietude. Porto Alegre: 
Ed. Universidade / UFRGS, 2002. 

DANTAS, M. J. Impressos pedagógicos como fonte e como objeto de estudo: contribuições 
para a história da profissão docente no Brasil. Anais do IX Congresso Luso Brasileiro de 
História da Educação. Lisboa, Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, 2012. 
 
FELGUEIRAS, M. L. Cultura escolar: da migração do conceito à sua objectivação histórica. 
In: FELGUEIRAS, M. L.; VIEIRA, C. E. (Eds.) Cultura escolar, migrações e cidadania. 
Porto: Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação e autores, 2010. p.17-32. 
 
FREITAS, A. G. B. de. Vestidas de Azul e Branco: um estudo sobre as representações de 
ex-normalistas (1920-1950). São Cristóvão: Grupo de Estudos e Pesquisas em História da 
Educação/NPGED, 2003. 
 
FREITAS, A. G. B. de; DANTAS, M. J. Cultura Escolar e Historiografia Educacional: 
Uma análise por meio de diferentes olhares. Aracaju, 2011. (mimeo). 
 



14 
 

                                                                                                                                                                                     

GRAÇA, T. C. C. da. Pés-de-anjo e letreiros de neon: ginasianos na Aracaju dos anos 
dourados. São Cristóvão: Editora da UFS, 2002. 
 
JULIA, D. A cultura escolar como objeto histórico. In: Revista Brasileira de História da 
Educação. Campinas: Editora Autores Associados, nº 1, Janeiro/Junho, 2001. p. 9-43.  
 
LE GOFF, J. História e memória. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2003. 
 
MIGNOT, A. C. V. Papéis guardados. Rio de Janeiro: UERJ, Rede Sirius, 2003. 
NUNES, C. Memória e história da educação: entre práticas e representações. In: Revista 
Educação em Foco. Juiz de Fora: Universidade Federal de Juiz de Fora. Vol 7. N. 2. 
Set/2002 a fev/2003,  p. 11-25. 
 
PINHEIRO, A. C. F. Da Era das Cadeiras Isoladas à Era dos Grupos Escolares na 
Paraíba. Campinas: Autores Associados & Universidade de São Francisco, 2002. 
 
SANTOS, M. F. de J. Ecos da modernidade: a arquitetura dos grupos escolares sergipanos 
(1911-1926). Dissertação (Mestrado em Educação) - Núcleo de Pós-Graduação em Educação 
da Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2009.  
 
SOUZA, R. F. de. História da Cultura Material Escolar: um balanço inicial. In: 
BENCOSTTA, M. L. (org.). Culturas escolares, saberes e práticas educativas: itinerários 
históricos. São Paulo: Cortez, 2007.  p. 163-189.   
 
SOUZA, R. F. de. Alicerces da Pátria: História da escola primária no estado de São Paulo 
(1890-1976). Campinas: Mercado de Letras, 2009. 
 
 


