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RESUMO 
 
A escola sempre esteve em permanente processo de transformação. As diversas configurações 
que a regeram (e regem); as reformas que a reconfiguraram, os embates políticos-econômicos-
culturais-religiosos que a reconstruíram são apenas peças do complexo quebra-cabeça que a 
arquitetaram na educação brasileira. Dessa forma, este artigo tem por objetivo versar a cerca 
de algumas das principais transformações da escola enquanto espaço de aprendizagem e 
socialização, efetivadas no Brasil durante os séculos XIX e XX, como pano de fundo, para 
abordar a  implantação do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe, que 
nesse contexto, será estudado como objeto de pesquisa do mestrado no viés da abordagem da 
educação ambiental no ensino formal. A metodologia utilizada até o momento foi a pesquisa 
bibliográfica, sendo as principais fontes leis, livros, teses e dissertações.   
 
Palavras-Chave: Escola, Educação, Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe. 

 
 
RESUMEN 
 
La escuela siempre ha estado en constante proceso de transformación. Las configuraciones distintas 
que han regido (y el estado), las reformas que han reconfigurado, los enfrentamientos políticos y 
económico-cultural-religiosa son sólo eso reconstruido partes del complejo rompecabezas que de 
ingeniería en la educación brasileña. Así, este artículo se propone tratar algunas de las principales 
transformaciones de la escuela como espacio de aprendizaje e socialización efectivadas en el Brasil 
durante los siglos XIX e XX, como telón de fondo para abordar la creación de la Escuela de 
Aplicación de la Universidad de Sergipe, que es el sujeto de investigación en el enfoque de la 
educación ambiental en el ensino formal. La  metodología utilizada fue la búsqueda en la literatura, y 
las principales fuentes fueron leyes, libros, tesis y disertaciones. 
 
Palabras clave: Escuela, Educación, Escuela de Aplicación de la Universidad Federal de Sergipe. 
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Universidade Federal de Sergipe e Membro do Grupo de Pesquisa em Educação Ambiental – GEPEASE. 
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN (BRASIL, 

1996) e dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs (MEC/SEF, 1998), determinou-se  a 

introdução da temática ambiental  no currículo do Ensino Fundamental, de modo 

“transversal”, ou seja, perpassando todas as disciplinas e, posteriormente, em todos os níveis 

de ensino, com o lançamento da Política Nacional de Educação Ambiental  — PNEA 

(BRASIL, 1999)2.  

Tendo como elemento desencadeador da presente abordagem a questão sucintamente 

apresentada acima, este trabalho tem como objetivo abordar a criação do Colégio de 

Aplicação da Universidade Federal de Sergipe - CODAP, visando a levantar e caracterizar 

suas práticas pedagógicas cotidianas relacionadas com o tema da educação ambiental e, desta 

forma, analisar e avaliar de que forma essa implementação vem ocorrendo e como os 

professores vêm tratando dessa questão situada na interface das temáticas educacional e 

ambiental. Para tal, faz-se uma contextualização sucinta das reformas engendradas ao longo 

da história dos séculos XIX e XX para elucidar como se processaram essas mudanças e 

transformações.  

Sabemos que ao longo da história, a educação escolar, foi organizada e modificada 

diversas vezes, das formas mais variadas possíveis, sempre de acordo com as transformações 

que ocorreram na sociedade, tanto no âmbito social, quanto político e econômico.  

Entendida dessa maneira, a educação é segundo Nunes (1984), “[...] um fato social e, 

assim, ligada à estrutura sócio-econômica vigente, o que, porém, não impede que com ela 

entre em confronto e a possa superar no decorrer do processo histórico.”    

 Concordando com essa definição da autora para a educação e mais ainda, quando 

estabelece a educação como “fato não preestabelecido, mas variando segundo as condições 

vividas no decorrer do processo histórico” (NUNES, 1984), começo a sentir-me à vontade no 

atrevimento de construir uma linha temporal da escolarização brasileira. Dessa forma, procuro 

focar os aspectos que considero mais relevantes para descrever o processo de como se deu a 

institucionalização e a consolidação da escola no Brasil. Elegi a chegada da Companhia de 

Jesus a essas terras como viés inicial para escrever esse artigo, pois trata-se de um período 

                                                 
2 Segundo Novicki, e Maccariello (2002), a implantação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, nos quais se 
inclui a temática ambiental, tem sido objeto de críticas e polêmicas em torno dos seus princípios, concepção 
pedagógica e estratégia de elaboração. Sobre estes aspectos, recomendam ver: Alves e Villardi, 1999; Arroyo, 
2000; Brzezinski, 1997; Calazans et. al., 1999; FE/UFRGS, 1999; Macedo, 1999; Saviani, 2000; Moreira, 1999, 
dentre outros 
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significativo da atuação pedagógica dos jesuítas no país, a qual foi hegemônica durante 

duzentos e dez anos. 

 

 

O CONTEXTO EDUCACIONAL BRASILEIRO  

 

Instalados em grande parte do território brasileiro, ensinando e catequizando em seus 

conventos, os quais eram conhecidos como “colégios”, os jesuítas, liderados pela figura do 

Padre Manuel da Nóbrega, estabeleceram as primeiras escolas primárias. Lembremos que essa 

Companhia tinha como principais objetivos catequizar e impor uma nova noção de cultura nas 

terras brasileiras, pois na sua bagagem trouxeram um forte compromisso com a Igreja, tendo 

como determinação propagar a fé católica, sob o pano de fundo de uma atividade missionária 

e educadora. Segundo Oliveira, o clero 

 

 [...] procura apoderar-se da instrução pública para, envolta com o ensino 
profano, dar à mocidade o ensino religioso, que convém às aspirações da 
cúria romana. A cúria romana sabe-se, tem condenado como heresias o 
casamento civil, a independência do poder temporal, a liberdade do 
pensamento, da imprensa, da palavra, em suma, todas as liberdades, que são 
caras ao mundo moderno (2003, p.112). 

 

 Contudo, eis que surge a figura do Marquês de Pombal, secretário de Estado 

(ministro) para Assuntos Exteriores do  governo português, que elaborou e propôs  um projeto 

de intervenção da coroa na educação, entrando nessa reforma, o Brasil, então colônia de 

Portugal. De acordo com Siqueira: 

 

O projeto de intervenção do Estado na educação teve início com marquês de 
Pombal, que ao participar do governo português adotou uma política 
conhecida como “despotismo esclarecido”. De acordo com essa política, o 
Estado passaria por um processo de racionalização e modernização. E um 
dos caminhos contemplados nesse processo de modernização estava a 
instituição escolar. De conformidade com esse Projeto, as ações 
desenvolvidas no campo educacional resultaram numa série de medidas 
como por exemplo, a retirada da influência direta dos jesuítas no ramo de 
ensino e a adoção de novas práticas culturais (2006, p. 21). 

 

Em 1759,  Pombal expulsa a Companhia de Jesus do Brasil, confisca seus bens e 

fecha seus colégios. Dessa forma, o sistema de instrução brasileira, de certa forma já 
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organizado, entra num longo processo de transição. Siqueira (2006) afirma que “a partir de 

1759, após a retirada do poder dos jesuítas sobre a educação dos súditos, foram criadas aulas 

régias avulsas secundárias e de primeiras letras sob a responsabilidade do Estado português”. 

Com a chegada dos professores régios, inicia-se, aqui, na Colônia, um processo de laicização 

da instrução. De acordo com Oliveira (2003), “[...] a escola secular é uma conseqüência da 

desejada separação da Igreja e do Estado, e o único meio de subtrair-se o ensino à influência 

de um clero, como o católico, que tanto hostiliza os princípios da civilização moderna”. Ainda 

segundo Siqueira: 

 

[...] essas ações e concepções de educação  de Pombal permaneceram por 
muito tempo em Portugal, inclusive durante o reinado de D. João VI, quando 
o progressivo controle do Estado sobre a instrução primária passou a ser 
implementado com iniciativas para organizar um sistema de instrução 
primária. Assim, ao desembarcar em 1808 no Brasil o monarca trouxe 
consigo o legado da modernização defendida e implantada por Pombal 
(2006, p.23). 

 

 Chegando ao Brasil, D. João VI colocou a escola primária como alvo de atenção do 

Estado, pois acreditava na modernização do reino através da instrução.  Prova disso é que, 

segundo Siqueira (2006), “[...] ocorreram uma série de medidas administrativas que alteraram 

o quadro cultural com a criação de cursos superiores e de outras instituições culturais como a 

criação da Biblioteca Nacional e do Jardim Botânico  entre outros”.  

 Em 1821, D. João VI retorna a Portugal por pressão da Corte e deixa seu filho 

D.Pedro I na função de príncipe regente. O Estado nascente, após a Independência em 1822, 

busca marcar sua presença nas diferentes províncias por meio de um governo central que 

ordena e coordena a construção de um projeto de nação livre. 

  Com o passar dos anos, o imperador D. Pedro I, segundo Del Priore (2008), começa 

a enfrentar portões afora do palácio oposição interna, questões nas fronteiras do sul do 

Império e problemas de sucessão em Portugal. Em abril de 1831, de madrugada, depois de 

meditar sobre a sua situação e a do país que apreendera amar, o monarca resolve ir embora, 

deixando aqui seu filho varão e as três filhas, sob a alegação de que o povo não queria mais 

que ele lhes governasse porque era português e que seus filhos tinham a vantagem de terem 

nascido em solo brasileiro e por isso seriam estimados por eles.   

   De acordo com Del Priore (2008), “com a abdicação do pai, o filho acordou 

imperador”. Aos cinco anos de idade, com uma coroa em sua cabeça, D. Pedro II deu início 
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ao período de sua regência, tutelado por José Bonifácio, tendo adotado, inicialmente, a 

tendência liberal. Ainda segundo a autora,  

 

anos mais tarde, em política, viviam-se os anos de ‘Conciliação’, um 
ministério onde havia de tudo. Homens de todas as tendências, entre liberais 
e conservadores. A idéia era desenvolver projetos para o Brasil na base da 
calma e da tolerância. O lema era conciliar para governar e governar para 
conciliar (DEL PRIORE, 2008, p. 137).  

 Nessa perspectiva conciliatória, D. Pedro II redigiu algumas “Instruções” ao seu 

gabinete, entre as quais colocava a “criação de uma escola de Alta Administração e a atenção 

à instrução primária e secundária”. Com isso, entendemos que, a intenção da “Conciliação” 

era “permitir à monarquia se firmar num ambiente que fosse tranqüilo, longe das revoltas que 

abalaram o Império nos seus primeiros anos de vida” (DEL PRIORE, 2008). 

  A questão do espaço para abrigar a escola pública começa a ser debatida de maneira 

mais consistente por políticos e intelectuais como uma necessidade do Império. Tudo isso 

porque, segundo Villela (2002), “o modelo escolar ainda não estava rigidamente internalizado 

e qualquer um que dominasse alguma habilidade em leitura, escrituração, cálculos, certamente 

não se sentiria constrangido em retransmiti-la no âmbito doméstico”. Villela, afirma ainda 

que, no Brasil do séc. XIX,  

 

[...] havia uma multiplicidade de formas e locais de ensinar e aprender. Nas 
grandes propriedades rurais, havia a presença de padres ligados aos 
engenhos desempenhando, também, a tarefa de ensinar a filhos de 
fazendeiros, agregados e até escravos. Nos espaços urbanos a diversidade era 
maior, variando de acordo com as posses e objetivos das famílias que 
demandavam a instrução ou com as intenções de certas instituições que a 
ofereciam por motivos religiosos, no caso da igreja e associações 
filantrópicas, ou de preparação para desempenho de ofícios, como a 
instrução fornecida por algumas corporações profissionais e, até mesmo, por 
proprietários de escravos (2002, p. 31). 

 

 Trata-se, portanto, de um período que apontava para a necessidade de profundas 

transformações no campo educacional, com o intuito de contribuir para o fortalecimento do 

Estado imperial recém-fundado.  

 Escolarizar a população pobre e livre, dispersa por todo o território nacional, 

implicava a organização e afirmação da escola como instituição privilegiada de formação das 

novas gerações, precisando, então, ser urgentemente instituída. Demandava, para tal, 

elaboração de leis e a criação de espaços oficiais que caracterizassem essa nova estrutura 

formativa, bem como a reorganização e redefinição de papéis de outras instituições, entre elas 
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a igreja e a família.  

Não esqueçamos, porém, que o processo de institucionalização da escola foi marcado 

pela precariedade e que, por muito tempo ainda, ver-se-iam várias formas de transmissão de 

conhecimentos, e várias instituições se ocupando dessa tarefa. 

É dessa época o modelo de escolas que funcionavam em casas de professores 

chamado por Vidal e Faria Filho como casas-escolas: 

 

O período colonial legou-nos um número muito reduzido de escolasrégias ou 
de cadeiras públicas de primeiras letras, constituídas, sobretudo a partir da 
segunda metade do século XVIII. Com professores reconhecidos ou 
nomeados como tais pelos órgãos de governos responsáveis pela instrução, 
essas escolas funcionavam em espaços improvisados, como igrejas, sacristias, 
dependências das câmaras municipais, salas de entrada de lojas maçônicas, 
prédios comerciais ou na própria residência dos mestres. Nesse último caso, 
recebiam os professores, algumas vezes, uma pequena ajuda para o 
pagamento do aluguel. Os alunos dirigiam-se para esses locais e lá 
permaneciam por algumas horas. Não raramente o período escolar de quatro 
horas era dividido em duas seções: uma das 10 às 12 horas e outra das 14 às 
16 horas (2005, p. 45). 

 

A instrução pública aos poucos ia assumindo a centralidade nos discursos políticos e 

na formulação de estratégias de formação da população, já que a grande massa de homens 

livres e pobres precisava ser controlada. Segundo Villela (2002), nesse período, “a finalidade 

dos dirigentes era ordenar, controlar e disciplinar mais do que propriamente instruir”, pois 

esse grande contingente populacional marcado pela pobreza era considerado uma ameaça à 

tranqüilidade pública, sendo-lhes atribuída responsabilidade sobre os crimes que ocorriam e à 

instabilidade política. Por isso, em consonância com os ideais iluministas, acreditava-se na 

instrução como meio de “civilizar” essa população, possibilitando a sua submissão à almejada 

ordem. 

É preciso lembrar que a presença do Estado era pequena e, apesar dos investimentos 

das províncias, as políticas eram descentralizadas e descontinuadas. Somente a partir da 

consolidação das legislações específicas para a educação, o Estado começou a se fazer  mais 

presente, sendo a lei de 15 de outubro de 1827,  a primeira lei geral sobre a instrução primária 

no Brasil. De acordo com Villela, 

 

 [...] foi somente após a Lei Geral do Ensino de 1827, durante o Primeiro 
Império, que a intervenção estatal se efetivaria quanto à organização 
docente. A partir daquele “estatuto” teve início um processo de 
homogeneização, unificação e hierarquização em relação às iniciativas 
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diversificadas que caracterizaram a fase anterior (2002, p. 33). 
 

É importante que tenhamos clareza da magnetude desta lei para a instrução pública, 

pois não podemos perder de vista o caráter ideológico confiado à escola de primeiras letras 

para a construção do que viria a ser a nacionalidade brasileira. De acordo com Villela (2002), 

“outra questão começava a despontar no horizonte das preocupações não só dos educadores, 

mas, principalmente, de políticos e jornalistas — a questão da representatividade eleitoral que 

previa o voto do alfabetizado”. Vários segmentos da sociedade se manifestaram sobre o 

exercício do voto, como necessário a uma cidadania consciente, no entanto  o que  

procuravam era articular um discurso  modernizador à práticas de caráter conservador; e 

instruir nessa concepção, significava “moldar” o cidadão para o exercício da cidadania nos 

caminhos  por eles escolhidos. 

Anteriormente, já na Constituição de 1824, a educação para a população não fora 

esquecida. De acordo com Siqueira (2006) “foi determinada a criação de escolas de primeiras 

letras em todas as cidades, vilas e lugarejos, em todas as localidades brasileira”. A garantia da 

instrução primária foi considerada um avanço para a época, pois garantia a presença de 

escolas em lugares que não eram populosos. Essa carta contou com uma única emenda, o 

chamado Ato Adicional de 1834, o qual, possuía um teor bastante polêmico, pois, estabeleceu 

algumas mudanças significativas. 

 Ele extinguiu os Conselhos Gerais e criou, em seu lugar, as assembléias legislativas 

provinciais com poderes para legislar sobre economia, justiça, educação, entre outros. 

Segundo Villela (2002), a partir desse Ato Adicional iniciou-se “a política de enviar, para o 

âmbito das províncias, a responsabilidade pela formação de seus quadros docentes”.  Salienta 

ainda que, através deste Ato, “o Estado central transferiu para as províncias a 

responsabilidade pela instrução primária e que ao longo de todo o período imperial, as 

províncias tiveram enorme dificuldade na institucionalização da escola elementar” 

(VILLELA, 2002).  

 Assim, de acordo com Nunes (1984) “O Ato Adicional de 1834 à Constituição do 

Império, ao transferir às Províncias a responsabilidade do ensino primário e secundário, 

trouxe-lhes a desagregação e o crescimento anárquico, sem obedecer a qualquer plano de 

conjunto ou a uma tentativa de integração desses dois graus de ensino”. 

 Essas mudanças geraram uma descentralização perigosa para a instrução pública 

brasileira, na medida em que não eram estabelecidas bases uniformes nacionais. Além disso, 

nem todos os governos provinciais possuíam provimentos financeiros suficientes para manter 
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o bom funcionamento das escolas. De fato, essa falsa autonomia ofertada às províncias, num 

momento em que a unidade nacional precisava ser restaurada, diante das rebeliões 

disseminadas pelo território brasileiro, provocou a descentralização e a criação de diversos 

sistemas de ensino no Brasil Imperial.  

 Nunes (1984) faz uma análise acerca da promulgação do Ato Adicional e seus 

reflexos na educação. Para ela, o Ato nasce do embate político entre conservadores — os  

quais defendiam uma educação que privilegiasse setores da classe dominante e média — e 

liberais, influenciados pelos ideários da Revolução Francesa.  

 Essa ebulição política e a fragilidade do poder imperial, juntamente com a tensão 

social, deixaram suas marcas no processo de institucionalização da escola ao longo do 

período. Difundir uma visão de mundo que fizesse com que o indivíduo identificasse os 

objetivos da nação como sendo seus eis o objetivo sorrateiramente encoberto. Isso fica 

evidenciado, segundo Villela (2002) “quando constatamos a insistência na utilização do 

método lancasteriano, conhecido também por ensino mútuo”. Segundo Siqueira: 

 

Esse ensino consiste em dividir os alunos por grupos ou classes e colocá-los 
a frente de monitores. O professor não se ocupa de outra coisa a não ser 
instruir e dirigir os monitores, passando assim a se colocar em lugar 
secundário no ensino. Por causa dessa estrutura pode-se instruir de cem a 
trezentos alunos em uma única escola. [...] foram instituídos comandos que 
garantiam o ritmo ordenado e regular. [...] As ordens eram transmitidas de 
quatro maneiras: pela voz, pelo apito, pela sineta e por sinais (a voz 
intervinha pouco) (2006, p. 6). 

 

 De acordo com Vidal e Faria Filho (2005), “[...] a propaganda em torno da 

superioridade do método mútuo foi intensa nas primeiras décadas do século XIX, levando até 

mesmo, o Imperador D. Pedro I, inicialmente, a incentivar sua utilização e em, 1827, a 

determinar obrigatoriedade de sua adoção em todas as escolas públicas de primeiras letras do 

Império”. Nessa época, o Brasil vivia um momento político, econômico e cultural 

efervescente. Segundo Villela, 

 

[...] nas três últimas décadas do Império, o abalo do poder conservador e a 
conseqüente montante liberal, a Guerra do Paraguai, a campanha 
abolicionista, a organização do movimento republicano; em termos 
econômicos é o momento crucial da substituição do braço escravo na 
lavoura, assimilação de novas técnicas e instrumentos de produção, da busca 
de solução pela via do imigrantismo. Em termos culturais é uma época de 
grande troca de informações, sobretudo a partir das exposições 
internacionais que davam visibilidade às experiências pedagógicas de vários 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 
9 

países, forçando comparações. É um momento em que a imprensa privilegia 
as questões educacionais, há um aumento sensível na produção de 
compêndios e manuais pedagógicos os quais eram anteriormente impressos 
no estrangeiro, toda a nossa cultura pedagógica antes relacionada com as 
matrizes européias passa a ser abalada e as idéias disseminadas pela 
experiência republicana dos EUA começam a exercer uma grande sedução 
entre nós [...] (2002, p. 52). 

 

 Nessa efervescência, em 15 de novembro de 1889, num golpe republicano, o 

imperador D. Pedro II foi deposto. Exilou-se na Europa. De acordo com Souza (2003), “faz-se 

necessário ressaltar que a implantação da República foi vista, por uma parcela considerável de 

administradores e intelectuais, como um marco de transformações profundas que estariam por 

se realizar, alternando de maneira significativa diversos aspectos da vida brasileira”. A partir 

de então, segundo Vidal e Faria Filho (2005), “os republicanos, buscando dar a ver a sua 

própria República, iniciaram um projeto educativo exemplar e, por vezes, espetacular, os 

chamados grupos escolares”. Os grupos escolares foram concebidos e construídos como 

verdadeiros templos do saber. Segundo Vidal e Faria Filho, 

 

[...] encarnavam, simultaneamente, todo um conjunto de saberes, de projetos 
político-educativos, e punham em circulação o modelo definitivo da 
educação do século XIX: o das escolas seriadas. Apresentadas como prática 
e representação que permitiam aos republicanos romper com o passado 
imperial, os grupos escolares projetavam para o futuro, projetavam um 
futuro, em que na República o povo, reconciliado com a nação, plasmaria 
uma pátria ordeira e progressista (2005, p. 53). 

 

Ainda segundo esses autores, “o convívio com a arquitetura monumental visava 

incutir nos alunos o apreço à educação racional e científica, valorizando uma simbologia 

estética, cultural e ideológica constituída pelas luzes da República” (2005, p. 54). 

Esses monumentais grupos escolares eram construídos simetricamente em torno de 

um pátio central, oferecendo espaços distintos para o ensino de meninos e meninas, 

acrescentando, por vezes, um muro, afastando-os dessa forma rigidamente e evitando a 

comunicação entre ambos. Lembremos que a educação das meninas diferenciava-se da dos 

meninos pelo conteúdo e duração da escolarização. Horta (1994) coloca que para as mulheres 

“a educação deveria estar voltada para a vida no lar, já que ‘é a mulher que funda e conserva a 

família, como é também por suas mãos que a família se destrói’. A educação dos homens 

deveria ser voltada para a ‘têmpera militar’, e a mulher para o doce lar”.  

 Com relação ao ensino em separado, Nunes (1994) diz que “quando não houver em 

uma localidade número de matriculados que exija a criação de escolas para ambos os sexos, 
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será adotado o ensino misto, ministrado por professora”. Entretanto essa convivência, de 

meninos e meninas no interior da mesma sala de aula, quando necessária, não se fazia sem 

restrições que dificultassem um maior contato entre eles, como, por exemplo, o uso de 

cortinas separando os dois grupos. Citando esses grupos escolares, Santos (2009) diz que, 

 

 [...] apesar da eloqüência dos discursos republicanos com relação aos grupos 
escolares, não podemos esquecer a funcionalidade atribuída às decadentes 
escolas isoladas. [...] foi nos primeiros decênios da República que as escolas 
isoladas passaram a ser criticadas com maior veemência, em prol da 
disseminação do novo modelo de escola primária vista como sinônimo de 
modernidade (2009, p. 7). 

 

É necessário lembrar que até esse momento, o modelo de escolas isoladas era o único 

conhecido e que muitas famílias pobres preferiam manter seus filhos nessas escolas, pois a 

imponência dos grupos escolares e a presença da elite inibiam-nos a freqüentá-lo. 

 Em se tratando de suntuosidade e utilidade, de acordo com Santos, não podemos 

esquecer que, 

 

[...] apesar de o discurso oficial enaltecer a edificação de prédios grandiosos 
para a difusão do ensino primário e criticar o ensino das escolas isoladas 
atribuindo a ineficácia da monarquia, os grupos escolares não cumpriam seu 
papel por completo. Um dos anseios dos republicanos era disseminar o 
ensino primário para extirpar o analfabetismo. Na luta pela legitimação do 
novo regime era preciso expandir o ensino para fortalecer a democracia, 
aumentando o número de eleitores. Com isso, a forma mais eficaz de 
promover a alfabetização foi a criação de mais escolas isoladas, pouco 
difundidas, criticadas, mas eficientes na proposta imediata da época. Eram as 
escolas necessárias, mas que não eram exibidas (2009, p. 8). 

 

Ainda com relação aos grupos escolares, conhecidos na historiografia como escolas-

monumentos, Vidal e Faria Filho consideram que 

 

Se novos espaços escolares foram necessários para acolher o ensino seriado, 
permitir o respeito aos ditames higiênicos do fim do século XIX, facilitar a 
inspeção escolar, favorecer a introdução do método intuitivo e disseminar a 
ideologia republicana; novos tempos escolares também se impunham. (...) 
era preciso mais do que produzir e legitimar um novo espaço para a 
educação. Era preciso também que novas referências de tempos e novos 
ritmos fossem construídos e legitimados (2005, p. 54). 

 

Sendo assim, uma primeira dimensão do tempo escolar alterada foi a imposição 

definitiva do ensino simultâneo. Segundo Vidal e Faria filho (2005), “Divididas as classes 
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segundo um mesmo nível de conhecimentos e de idade dos alunos, elas eram entregues a uma 

professora, às vezes acompanhada de uma assistente, que deveria propor tarefas coletivas. 

Cada um e todos os alunos teriam de executar uma mesma atividade a um só tempo”. 

 Adequando-se a essa nova reformulação de espaço e tempos escolares, os conteúdos 

foram distribuídos ao longo de um período de aula, de aproximadamente quatro horas, tendo 

um recreio de trinta minutos.  O quadro de horários proposto pelo Programa de Instrução era 

rígido, prevendo uma distribuição diária, mensal e anual do processo de ensino, aprendizagem 

e avaliação. Nessa época, instrumentos como os relógios, as campainhas, as sinetas, passaram 

a fazer parte do material básico dos grupos escolares e, muitas vezes, das escolas isoladas. 

 A cultura escolar esboçada por esses grupos atravessou o século XX e vem ainda 

hoje, se constituindo como referência básica para a organização do espaço educativo, com 

relação à utilização e racionalização dos tempos e espaços escolares.   

 De todo modo, há que se observar que “os tempos escolares como que 

materializaram, tanto quanto outros dispositivos, a gradual passagem ou transição da escola 

para uma dinâmica muito mais racionalizada, característica da sociedade capitalista” (VIDAL; 

FARIA FILHO, 2005). 

 Tido como modelos, esses grupos escolares, tiveram uma história muito diferenciada 

nos diversos estados brasileiros, pelo menos até o Estado Novo, quando diretrizes gerais sobre 

a educação no Brasil, emanadas do Ministério da Educação e Saúde, tenderam a 

homogeneizar conteúdos, métodos, tempos e espaços escolares. Segundo Vidal e Faria Filho: 

 

O esforço e o gasto desprendidos para dar a ver as realizações republicanas 
na área de educação popular passaram a ser alvo de críticas. Os prédios 
monumentos passaram a significar a elitização da educação e o desprezo 
para com a educação dos mais pobres. [...] Nos anos de 1930, foram 
apresentadas propostas para a construção de prédios escolares mais 
econômicos e simples, as chamadas escolas funcionais (2005, p.63). 

 

 As escolas funcionais foram projetadas e construídas para suprirem diferentes 

necessidades, conforme as condições topográficas de cada região onde fossem edificadas e os 

princípios pedagógicos que as sustentavam. Vidal e Faria Filho afirmam que: 

 

A crescente simplicidade e economia nas construções escolares propostas, 
seja para a cidade, seja para o campo, disseminadas mais amplamente, 
sobretudo nos anos de 1950 e 1960, indicavam que se alternavam as 
concepções acerca dos espaços escolares, e, portanto, do lugar da escola no 
meio social brasileiro. Em lugar da suntuosidade exibida no início da 
República, a luta pela democratização da escola fazia-se sentir em prédios 
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funcionalistas, tecnicamente projetados para uma educação rápida e 
eficiente, com lugares específicos para acolher maquinário, e propiciar um 
controle do corpo docente através de mecanismos administrativos cada vez 
mais capilares (2005, p. 68, 69). 

 

Nessa nova proposta os tempos escolares progressivamente se dilataram, seja 

verticalmente (duração do curso), seja horizontalmente (na grade de horário e permanência do 

aluno na escola). De acordo com Vidal e Faria Filho (2005) “apesar das experiências isoladas, 

os alunos e alunas ficavam na escola primária, nessa época, por aproximadamente cinco horas 

diárias, durante cinco anos”.  

 A extensão do ensino fundamental para oito anos deu-se a partir da década de 1970, 

com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 

5.692/1971 (BRASIL, 11/08/1971). 

 Em 1996, após quinze anos de avanços e retrocessos na educação, a nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96 vem para modificar alguns 

tópicos com relação à função da escola na sociedade. Uma das modificações propostas foi a 

que sinalizou para um ensino obrigatório de nove anos, a iniciar-se aos seis anos de idade, o 

que, por sua vez, tornou-se meta da educação nacional pela Lei nº 10.172/2001, que aprovou 

o Plano Nacional de Educação — PNE (BRASIL, 09/01/2001). Finalmente, em seis de 

fevereiro de 2006, a Lei nº 11.274, instituiu o ensino fundamental de nove anos de duração 

com a inclusão das crianças de seis anos de idade (BRASIL, 06/02/2006). 

 É importante lembrar, porém, que mesmo tendo sofrido diversas alterações e 

consolidar-se como espaço especificamente dedicado à aprendizagem, a escola ainda hoje no 

Brasil não atende a todos. Segundo Vidal e Faria Filho (2005, p. 69), “[...] os jornais 

denunciam salas de aula sem carteiras, trazendo imagens de crianças sentadas em bancos de 

tijolos ou madeira, ou ainda, cidades sem escolas, em que meninos e meninas são obrigados a 

longas caminhadas ou a cruzarem fronteiras nacionais para estudar”. 

 Entretanto, a representação social da escola, apesar de todos esses percalços, 

continua sendo o espaço específico de busca para a construção do conhecimento, sendo objeto 

de luta de todos os que a discutem e que vêem a qualidade de ensino como direito para todos 

os cidadãos. 

 

O COLÉGIO DE APLICAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (CODAP) 
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 Nesse viés historiográfico em que se tenta delimitar fatos e eventos, que considero 

relevantes para a institucionalização da escola como espaço de aprendizagem e socialização, é 

importante relembrar a história da implantação do Colégio de Aplicação da Universidade 

Federal de Sergipe – CODAP, como um espaço escolar de muita relevância para a efetivação 

do ensino formal.  

Essa Instituição Federal, fundada em 1959, como Ginásio de Aplicação da Diretoria 

de Ensino Secundário do Ministério da Educação, a partir de 1967, passa a chamar-se Colégio 

de Aplicação, incorporada à Fundação Universitária Federal de Sergipe, que a mantém como 

órgão suplementar, vinculada administrativamente à Reitoria.   

 Atualmente o setor pedagógico encontra-se ligado à Pró-reitoria de graduação e se 

propõe a desenvolver práticas pedagógicas e, através de seus conhecimentos, oferecer um 

ensino de qualidade. O Colégio de Aplicação – CODAP funciona também como oficina 

educacional, ou seja, como laboratório para os alunos, das diversas licenciaturas e demais 

cursos oferecidos pela Universidade Federal de Sergipe, realizarem seus estágios obrigatórios. 

 A direção do CODAP é constituída por um diretor e um vice-diretor, eleitos 

democraticamente pela comunidade escolar formada por professores, funcionários, pais e 

alunos. Como toda escola, além da diretoria, a secretaria e o setor técnico pedagógico, o 

Colégio de Aplicação ainda conta com outros setores da UFS, como a biblioteca central 

(BICEN), o restaurante (RESUN), o setor médico, odontológico e psicológico 

(DIASE/PROEST-REITORIA) e o complexo desportivo. 

 Enquanto instituição pública, o CODAP oferece aos seus alunos o ensino gratuito, 

em conformidade como art.3º inciso VI da LDBEN nº 9.394/96, que afirma ser um dos 

princípios fundamentais que regem a educação nacional a “gratuidade do ensino público em 

estabelecimentos oficiais” e o art. 32 que declara ser “o ensino fundamental, com duração 

mínima de oito anos, obrigatório e gratuito na escola pública”. Lembremos que em 2006 com 

a promulgação da Lei 11.274 (BRASIL, 06/02/2006), o ensino fundamental passou a ser de 

nove anos.  

 O ingresso nessa instituição até 2009 dava-se por meio de um exame de seleção, o 

qual era destinado a qualquer pessoa que desejasse concorrer a algumas das vagas por ela 

ofertadas. A partir de 2010 a entrada começou a ser realizada por meio de sorteio público. 

 O colégio oferece uma série de serviços que complementam as atividades escolares e 

que estão à disposição dos alunos e professores, tais como: mini auditório, laboratórios, sala 

de vídeo, os setores pedagógico e psicológico, sala de reforço etc. Desde 1997 ele adota o 
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processo de dependência para aqueles alunos que não conseguiram obter êxito necessário para 

a sua aprovação em todas as matérias e que alcançaram um aproveitamento insuficiente em 

até duas disciplinas. 

 O sistema de avaliação adotada pelo CODAP para mensurar a aprendizagem do 

aluno, dá-se em consonância com alguns dos critérios requeridos pela LDBEN nº 9394//96 

(BRASIL, 20/12/1996) para a verificação do rendimento escolar que, no artigo 24 inciso V, 

consta que deve haver: 

 

Uma avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com 
prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados 
ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; aproveitamento de 
estudos concluídos com êxito; a obrigatoriedade de estudos de recuperação, 
de preferência paralelas ao período letivo, para os casos de baixo rendimento 
escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em regimentos. 

 Após esse rápido exame do ambiente escolar proporcionado pelo CODAP, no qual 

percebemos, mesmo que informalmente, a sua relativa preocupação com o processo de 

ensino-aprendizagem do educando, temos a intenção de direcionar a partir dessa visão geral, o 

foco da nossa atenção para a prática docente, tentando elucidar as seguintes questões, 

proposta pela nossa pesquisa: De que maneira a questão ambiental é trabalhada e/ou abordada 

no CODAP? Há uma formalização da abordagem ambiental? Como os professores vêem e 

tratam da questão? Em que medida os princípios da educação ambiental estão presentes na 

prática dos docentes do CODAP? Como os discentes a percebem? Diante desses 

questionamentos, nos posicionamos concordando com Novicki, Victor e Maccariello, Maria 

do Carmo M. M. (2002) quando afirmam que “o desenvolvimento da consciência crítica não 

se faz sem uma fundamentação que possibilite avaliar a teoria a partir das práticas dos atores 

sociais e esta diante dos referenciais teóricos, num processo dialético de ação-reflexão-ação”. 

 

BREVES CONSIDERAÇÕES 

 

 Conforme abordagem e aos objetivos a que me proponho, explicitados ao longo do 

texto, entendo que as mudanças e transformações por que passou e passa a educação brasileira 

no sentido de se adequar aos novos tempos, principalmente quanto à questão ambiental, é 

importante para localizar tal preocupação tanto por parte de professores e outros profissionais 

do ensino quanto por parte do legislador. 

Nesse primeiro momento considero primordial fazer um retrospecto da educação 

brasileira nos pontos entendidos como relevantes para inserir o objeto de pesquisa de 
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mestrado, isto é, como se engendra a preocupação com o meio ambiente e como esse tema é 

tratado, especificamente no Colégio de Aplicação da Universidade do Sergipe. Pois, partindo 

do princípio teórico de que o currículo oficial não se configura necessariamente em currículo-

ação, pretende-se ao desenvolver esse trabalho, compreender como as escolas, tanto 

reproduzem como se afastam das propostas oficiais em sua prática escolar. Para tal, será 

analisado o que está previsto no Projeto Político Pedagógico do Colégio de Aplicação da 

Universidade Federal de Sergipe, na LDBEN, nos PCNs e nas Legislações específicas que 

tratam da educação ambiental, fazendo um cotejamento com o discurso e a prática pedagógica 

dos docentes, juntamente com a concepção de meio ambiente incorporada pelos seus alunos. 

Dessa forma, a pesquisa tem a intenção de fazer um exame crítico do papel desempenhado 

pelos docentes na construção social do conhecimento, explicando, de certa forma, como 

alguns temas são selecionados em detrimento de outros, de acordo com convicções 

pedagógicas, formação profissional, aspirações e tendências culturais da comunidade escolar 

atendida (costumes, valores, relações de poder, etc.). Dessa maneira, buscar-se-á compreender 

o processo, trabalhando numa relação constante entre a análise dos documentos oficiais e a 

pesquisa in loco, que pretende observar se a educação ambiental é efetivamente implementada 

como prevista na legislação, fornecendo subsídios para que se compreenda como acontece, 

quando acontece, ou se não acontece à abordagem do tema Meio Ambiente na 

transversalidade como previsto nos PCNs para o Ensino Fundamental, na LDBEN e PNEA. 
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