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RESUMO

Na perspectiva da História Cultural, este texto insere-se na História da Educação e na História do
Livro e sua relação com as tecnologias digitais. Criação de uma Base de Dados da História da
Educação Protestante. O referencial teórico-metodológico ancora-se em Ginzburg (2007), com o
método indiciário, em Nascimento (2007), para tratar de instituições protestantes e, em Faria Filho
(2000), por tratar da relação da História da Educação com as novas tecnologias. O presente texto
discorre acerca da criação de uma Base de Dados Digital da Educação Protestante, disponibilizando
impressos que circularam no Brasil oitocentista, a difusão de títulos, os temas abordados, editoras e
ano de publicação, bem como a importância da ação de protestantes na produção, circulação e usos
de impressos e, consequente circulação de ideias, e sua relação com a educação brasileira.

ABSTRACT

In the perspective of Cultural History, this text is inserted in the History of Education and in the
History of the Book and its relation with the digital technologies. Creation of a Database of the
History of Protestant Education. The theoretical-methodological framework is anchored in Ginzburg
(2007), with the indiciario method, in Nascimento (2007), to deal with Protestant institutions and, in
Faria Filho (2000), for dealing with the relation of the History of Education with the new
technologies. The present text discusses the creation of a Digital Database of Protestant Education,
making available the booklets that circulated in nineteenth-century Brazil, the diffusion of titles, the
topics covered, publishers and year of publication, as well as the importance of Protestant action in
production, circulation and use of booklets, and consequent circulation of ideas, and its relation with
Brazilian education.

RESUMEN

En la perspectiva de la Historia Cultural, este texto se inserta en la Historia de la Educación y en la
Historia del Libro y su relación con las tecnologías digitales. Creación de una Base de Datos de la
Historia de la Educación Protestante. El referencial teórico-metodológico se ancla en Ginzburg
(2007), con el método indiciario, en Nascimento (2007), para tratar de instituciones protestantes y, en
Faria Filho (2000), por tratar de la relación de la Historia de la Educación con las nuevas tecnologías.
El presente texto discurre sobre la creación de una Base de Datos Digital de la Educación
Protestante, poniendo impresas que circularon en Brasil del siglo XIX, la difusión de títulos, los
temas abordados, editoriales y año de publicación, así como la importancia de la acción de los
protestantes en la producción ,circulación y usos de impresos y, consecuente circulación de ideas, y
su relación con la educación brasileña.
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INTRODUÇÃO

Este artigo pretende contribuir, principalmente, com a História da Educação por intermédio das novas tecnologias. No
ano de 2017 foi desenvolvido um projeto de pesquisa que criou uma “Base de Dados da História da Educação
Protestante” na qual foi depositada uma enorme gama de impressos protestantes e pedagógicos que serviram como
ferramenta usada para educar crianças, jovens e adultos no Brasil, durante o século XIX e meados do século XX.

Com a difusão de uma documentação de difícil acesso e, consequentemente, promovendo novas possibilidades de
investigação de temas que ainda se encontram obscuros na História da Educação brasileira. A Base de Dados da
História da Educação Protestante é constituída por impressos protestantes e outros impressos pedagógicos que
circularam entre o Brasil, a Inglaterra, Portugal, entre outros países, durante o século XIX e meados do século XX.

Nesse contexto, propõe-se neste artigo discorrer sobre os processos de criação, alimentação da base de dados digital da
educação protestante que evoluiu e se tornou um site, verificando-se a presença de impressos que circularam no Brasil
oitocentista, a difusão de títulos, os temas abordados, editoras e ano de publicação, bem como a importância da ação de
protestantes na produção, circulação e usos de impressos.

Na perspectiva da História Cultural, este texto insere-se na História da Educação (Lopes e Galvão, 2010) e na História
do Livro e sua relação com as tecnologias digitais.

Segundo Lopes e Galvão (2010, p.33),

A incorporação das contribuições da história cultural torna mais produtiva as pesquisas cujo
objetivo é compreender como determinadas visões do mundo - materializadas em produtos
culturais - foram produzidas e disseminadas por diferentes grupos sociais.

Para Chartier (1990, p. 16), “a história cultural, tal como a entendemos, tem por principal objetivo identificar o modo
como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler”. Com base
nesse princípio, e relacionando com o campo da educação, Chartier (1998, p.16), afirma que:

Em sua definição social e serial, a história do livro visava caracterizar as com imaginações
culturais a partir de categorias de textos supostamente específicas. Tal operação revelou-se
duplamente redutora. Por um lado, ela assemelha a identificação de diferenças às desigualdades
de repartição; por outro, ela ignora os processos através dos quais um texto faz sentido para
aqueles que o lêem.

Os livros desencadearam a curiosidade por parte do leitor na modernidade. Em síntese quando o autor fala sobre a
leitura considera que ela,

não é somente uma operação abstrata de intelecção; ela é engajamento do corpo, inscrição num
espaço, relação consigo e com os outros. (...) Uma história da leitura não deve, pois, limitar-se à
genealogia única da nossa maneira contemporânea de ler em silêncio e com os olhos. Ela tem
também e, sobretudo, a tarefa de encontrar os gestos esquecidos, os hábitos desaparecidos
(CHARTIER, 1998, p. 16).

Considerando o leitor, Chartier (1999, p. 78) destaca que,

A história das práticas da leitura, a partir do século XVIII, é também uma história da liberdade
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na leitura. É no século XVIII que as imagens representam o leitor na natureza, o leitor que lê
andando, que lê na cama, enquanto ao menos na iconografia conhecida, os leitores anteriores ao
século XVIII liam no interior de um gabinete, de um espaço retirado e privado, sentados e
imóveis.

SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO

No ano de 2017 foi iniciado um projeto que se propôs criar uma base de dados onde ficou depositado todos os
impressos coletados nos últimos 20 pela pesquisadora Ester Nascimento, impressos estes que colaboraram na difusão de
práticas e saberes educacionais durante os oitocentos e na possibilidade de se construir novos leitores, em um país do
qual os dados de pesquisas apontam para uma grande maioria de analfabetos. Os impressos se caracterizam em um
verdadeiro arsenal de fontes para o desenvolvimento da pesquisa na História da Educação. A base de dados da História
da Educação Protestante é composta por diversos tipos de fontes, a exemplo de cartas, livros, livretos, opúsculos,
jornais, fotografias, livros de ata, que compõe a Coleção Folhetos Evangélicos.

No Brasil a História da Educação surgiu como disciplina no final do século XIX, e ao longo da sua trajetória teve
importantes desdobramentos no modo de pesquisar. Salientando a necessidade de incluir novas fontes para mudanças
qualitativas e quantitativas, pelo surgimento de vários espaços de intercambio que tem ajudado a construir e consolidar
a pesquisa na área educacional. “Nessa perspectiva, estudar História da Educação serviria para compreender o presente
e intervir no futuro por meio do estudo do passado, não repetindo os erros já cometidos” (Lopes e Galvão, 2010, p. 22).

A fonte que “é a necessária e indispensável matéria-prima do historiador, para que ele possa reconstruir o passado”, tem
ajudado o pesquisador no delineamento das suas investigações. Entre as novas fontes que têm se tornado fundamental
nos estudos usados para elucidar as pesquisas de História da Educação estão as cadernetas de professores, utensílios,
provas, exercícios, boletins escolares, cadernos e trabalhos de alunos, livros e etc. (Lopes e Galvão, 2010, p. 65)

Uma dessas fontes foram impressos que circularam no Brasil, Jorge Nascimento (2001), em seu texto intitulado “Nota
prévia sobre a palavra impressa no Brasil do século XIX: a biblioteca do povo e das escolas”, ressalta que os primeiros
livros escolares adotados entre nós foram trazidos pelos jesuítas. Ressalta também que com a chagada dos padres
jesuítas em território brasileiro começaram a ser formadas as primeiras bibliotecas.

Segundo Jorge Nascimento (2001) No século XIX, o Brasil começou a produzir os seus próprios livros didáticos,
através da Impressão Régia. Isto ocorreu em função das guerras napoleônicas e da interrupção do envio de livros
produzidos na Europa para cá. Um dos traços caracterizadores do século XIX e XX, foi a problemática acerca da
educação que se fazia presente, era problemas que envolviam o mercado de produção e circulação de livros naquele
momento no Brasil.

No entanto, já existia literaturas trabalhadas de acordo com os problemas que existia na época, onde se fazia uso de
impressos que circulavam para que o povo tivesse acesso à leitura, no final do século XIX a Biblioteca do Povo e das
Escolas chega ao Brasil com enorme sucesso, visto que, o planejado era apenas oito séries, porém, foram publicadas
mais de 21 séries em 42 anos, e recordes de exemplares, o mercado de livros cresceu de uma maneira muito eficaz no
século XVIII.

Isso mostra o interesse do brasileiro pela leitura, e através dela o desenvolvimento do senso crítico e sociopolítico ainda
no século XIX. Do mesmo jeito, tais livros podem nos dar a contribuição, quanto a interpretação que temos lançado
sobre o nosso passado, essencialmente no que diz respeito aos estudos acerca da História, ao examinarmos fenômenos
como a educação e a cultura no Brasil. As literaturas eram trabalhadas de acordo com os problemas que existia na
época, onde se fazia uso de impressos que circulavam para que o povo tivesse acesso à leitura.

O autor ainda destaca que,

A Biblioteca do Povo e das Escolas é uma grata surpresa, quando se observa atentamente e se
percebe que em um país no qual a maioria dos livros não alcançava a casa dos 300 exemplares
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vendidos anualmente, tal coleção tenha vendido, nos seus dois primeiros volumes, 6000
exemplares a cada 15 dias, em Portugal e no Brasil, já que mesmo livros de boa vendagem
raramente superavam seiscentos ou oitocentos exemplares por ano (NASCIMENTO, J.2001, p.
8).

Ainda falando das fontes que é matéria-prima do historiador, circulou no Brasil os impressos protestantes que
contribuíram na evolução da leitura das pessoas, pois, “pensar os impressos como objeto cultural, instrumento de
difusão de saberes e práticas educacionais e religiosas, exige que se tenha em vista o entendimento do que seriam essas
práticas. A tríade prática – representação – apropriação sustenta os estudos desenvolvidos por Roger Chartier.”
(ALMEIDA, ano, p. 25)

Já Ester Nascimento (2009), em seu texto “Associações voluntárias, missões protestantes e a História da Educação”,
traz com detalhes, uma análise teórica sobre a ação de protestantes britânicos, vinculados à Sociedade Bíblica Britânica
e Estrangeira/BFBS e, de missionários presbiterianos norte-americanos no Brasil, durante o século XIX.

As sociedades bíblicas são associações voluntárias que funcionaram desde o início do século XIX como instrumentos de
intervenção internacional na área religiosa. O surgimento delas ocorreu paralelamente ao florescimento de outras
sociedades voluntárias, como as igrejas e as missões, com propósitos tanto religiosos quanto civis, mantendo o vigor das
atividades cristãs. As sociedades bíblicas eram organizações administrativas pertencentes a comunidades protestantes
com o objetivo de manter a propaganda evangélica em seu país e no estrangeiro que, formadas por voluntários,
organizaram um sistema de contribuições financeiras de apoio.

As associações voluntárias, denominadas também de sociedades de ideias ou associações livres, ainda é desconhecido
por parte da História da Educação brasileira. Talvez, causado pela interpretação marxista que predominou nas pesquisas
da área até a década de 80 do século XX. No entanto, o aporte teórico da História Cultural tem possibilitado aos
pesquisadores da área ampliarem seus horizontes de investigação, buscando novos objetos, incorporando fontes
diversificadas, aproximando-se de outros campos. Tem sido possível intensificar o diálogo com a Sociologia, utilizando
um conjunto de ferramentas conceituais próprio deste campo que permite uma maior compreensão do objeto
investigado.

Foi nos Estados Unidos durante o século XIX que elas tomaram outra dimensão. As associações voluntárias,
particularmente as religiosas, foram uma das mais importantes e visíveis manifestações públicas norte-americanas. Das
congregações religiosas às associações fraternais e benevolentes, dos clubes aos hospitais, aquelas organizações foram
poderosas, constituindo mais de 10% da economia norte-americana e oferecendo aproximadamente 15% de todo o
emprego privado. Proviam serviços sociais, alfabetização, construção de escolas, sendo a forma mais completa de
empreendimentos americanos que mais investiram no serviço público. Para os norte-americanos, a manifestação de sua
religião moral era tão importante quanto os lugares de culto, pois era necessário ensinar ao povo, e fazê-lo demonstrar,
como ele deveria agir, comportar-se, crer.

Com base na História cultural e na História da Educação brasileira, observamos que as missões protestantes
norte-americanas, chegaram ao Brasil em meados do século XIX, com as suas associações voluntárias, uma organização
religiosa composta por missionários e missionárias, sendo eles pastores, médicos, engenheiros, enfermeiras e
professores.

No artigo intitulado “Brasil Inglaterra e Portugal: circulação de impressos protestantes no Norte do Brasil”, Ester
Nascimento (2016) apresenta um mapeamento territorial da atuação dos agentes e colportores vinculados à BFBS no
país e uma análise da relação desta atuação com a instalação de escolas protestantes no Brasil do século XIX.

Ao longo da leitura do artigo referido acima, é possível perceber que alguns impressos protestantes foram oferecidos
com descontos ou gratuitamente para algumas regiões a depender do nível social da população, pois o intuito central era
a difusão das Escrituras Sagradas e assim obter mais adeptos aos ideais protestantes. Os agentes eram inovadores e
“ousados”, pois utilizavam desta estratégia para disseminar a leitura da Bíblia, visto que não era objetivo da Igreja
Católica educar os menos favorecidos.
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Ao observarmos a História Cultural e a História da Educação brasileira, nota-se que as missões protestantes
norte-americanas, chegaram ao Brasil em meados do século XIX, com uma organização religiosa composta por
missionários e missionárias, sendo eles pastores, engenheiros, enfermeiras, médicos, e professores. Durante toda a
missão o objetivo era evangelizar e civilizar o povo brasileiro, por meio de obras sociais como a construção de
hospitais, presídios, igrejas, albergues e principalmente as escolas que contribuíram bastante para o desenvolvimento
educacional no Brasil.

A distribuição de impressos protestantes por agentes e colportores vinculados à Sociedade Bíblica Britânica e
Estrangeira/BFBS, se tornou um dos meios mais eficazes da propagação do Protestantismo no Brasil do século XIX. A
religião protestante teve como aliada a educação, uma vez que, os missionários alfabetizava através dos impressos
protestantes, estes usados tanto como material didático nas escolas protestantes e material religioso, contribuindo,
assim, para o progresso da leitura, da educação e da sociedade brasileira.

Outro fator importante na implantação do protestantismo nos dois países foi o trabalho dos colportores, oriundos do
pequeno número de convertidos portugueses ao Protestantismo. Muitos desses homens e mulheres foram responsáveis
pela implantação de várias comunidades e denominações evangélicas, travando embates com lideranças católicas dos
dois países.

Com o desenvolvimento das tecnologias digitais, com a necessidade de arquivar os impressos coletados com mais de
um século de existência que com a ação do tempo estava se deteriorando, o que foi pensado para ser apenas uma base de
dados com o intuito de preservar toda documentação passou para um novo estágio, e está sendo criado um site
denominado de Biblioteca Digital da História da Educação. Segundo Alves e Nascimento (2018a, p. 1),

as tecnologias digitais e a globalização dos textos eletrônicos, possibilita ao leitor buscar várias
interpretações, de vários autores, de qualquer século passado em qualquer lugar do planeta, não
importando a distância, estando ele apenas conectado à rede eletrônica mundial de
computadores.

A relação entre texto e imagem na tela, tende a aperfeiçoar, pois já eram perceptíveis nos livros impressos, assim
como, a assimilação e curiosidade do leitor pela obra. Tratando do leitor e as novas tecnologias, Chartier (1999, p. 13)
compreende que,

o leitor da tela assemelha-se ao leitor da antiguidade: o texto que ele lê corre diante de seus
olhos; é claro, ele não flui tal como o texto de um livro em rolo, que era preciso desdobrar
horizontalmente, já que agora ele corre verticalmente. De um lado, ele é como o leitor medieval
ou o leitor do livro impresso, que pode utilizar referencias como a paginação, o índice, o recorte
do texto. Ele é simultaneamente esse dois leitores. Ao mesmo tempo é mais livre.

A base de dados que a princípio foi munida com os impressos da “Coleção Folhetos Evangélicos”, de Vicente Themudo
Lessa (Centro de Documentação e História Vicente Themudo Lessa, São Paulo-SP). Vicente Themudo Lessa foi um
leitor, escritor, historiador, pastor , ou seja, um intelectual brasileiro que viveu no século XIX e durante as primeiras
décadas do século XX, diferente da maioria dos brasileiros da sua época possuía uma biblioteca particular composta
por:

644 títulos, postos em circulação no Brasil oitocentista e em meados dos novecentos, foi a
escassez de pesquisas empreendidas para investigar a difusão de impressos, enquanto
instrumentos utilizados para educar e inculcar os ideais protestantes na população brasileira, em
sua maioria analfabeta e católica (ALMEIDA, 2013, p. 17).

Para facilitar na compreensão e dimensão da Coleção deste importante intelectual brasileiro, foi elaborado um quadro
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com a quantidade de impressos e temas desta ferramenta que por muitos séculos usou-se como principal meio de
comunicação da sociedade.

QUADRO1: TEMAS DA COLEÇÃO FOLHETOS EVANGÉLICOS

TEMA QUANTIDADE
Protestantismo 389
Educação 106
Catolicismo X Protestantismo 55
Catolicismo 41
Espiritismo 31
Maçonaria 22

Fonte: Coleção Folhetos Evangélicos. São Paulo: Centro de Documentação e

História Reverendo Vicente Themudo Lessa, 2010.

No quadro 1, observa-se que os impressos na sua grande maioria são protestantes, porém, diversos outros temas
religiosos e sobre educação compõem o mesmo.

Segundo Gondra (2000), a utilização de novos recursos para suporte à pesquisa histórica, é uma imposição da atualidade
aos investigadores da área da História da Educação, “não devendo se limitar à aplicação técnica, mas se estender ao
exame de processos tecnológicos que venham a potencializar a exploração de fontes”.

Na base de dados estão documentos (impressos protestantes e não protestantes) importantes que contribuíram com o
desenvolvimento da História da Educação no Brasil, transmitindo às práticas que provavelmente se transformaram em
saber pedagógico acumulado e transmitido. Documentos que circularam no país e em diversos países do mundo, a
exemplo de Inglaterra, Portugal, França Itália, Estados Unidos da América, entre outros.

Entende-se por base de dados um conjunto de dados que são organizados de forma a permitir a recuperação de
informação. Fornecendo informação atualizada, confiável e precisa. Esclarece aos usuários e pesquisadores os livros
publicados acompanhados de resumo e incluem citações bibliográficas, origem do documento e informações sobre o
número de documentos.

Chartier (1999, p. 142), entende que,

O texto eletrônico poderia, supor a retomada da leitura no espaço doméstico e privado ou nos
lugares em que a utilização dos bancos de dados informáticos, das redes eletrônicas, é a mais
importante. (...) A trajetória desse novo meio poderia levar a uma forma de leitura mais privada
do que aquela que a precedia, por exemplo, na biblioteca.

O uso das novas tecnologias digitais para a investigação/análise tanto nas pesquisas educacionais, como nas pesquisas
na rede mundial de internet por meio dos suportes eletrônicos, também possibilita o armazenamento de materiais. A
utilização de tecnologias digitais “para o trato documental pode subsidiar pesquisas históricas no tocante à conservação
dos dados, consulta integrada e exploração de novos conhecimentos em base de dados” (ROCHA, 2017).

Os documentos contidos na base de dados digital serão publicados na internet por meio de um site para facilitar as
buscas de professores, pesquisadores, estudantes ou curiosos que estejam interessados tema História da Educação,
ajudando a estes com uma imensa gama de documentos raros do século XIX. Esta busca de informações possibilitará
trabalhar com um discente que possui acesso a internet em sala de aula para que ele possa entender a realidade dos
impressos e sua importância para a educação em outros séculos.
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Logo, apresentar a este novo tipo de aluno novas propostas de aprendizagem, conectadas ao seu universo, é fundamental
no processo de ensino aprendizagem. Concordo quando Assmann (1998, p. 32) afirma que “o produto dessa nova
educação deve caracterizar-se por experiências de aprendizagem e não pela aquisição de conhecimentos supostamente
prontos e disponíveis para o ensino concebido como simples transmissão”.

A G Suite for Education, existe há 10 anos. Inicialmente foi chamada de Google Apps for Education, e sua criação e
desenvolvimento tem como principal objetivo compartilhar formas inovadoras de práticas de aprendizagem entre
professores e alunos desde o nível fundamental até o nível superior. A tecnologia do Google for Education possibilita
aos educadores manter o aprendizado personalizado, garantindo melhor desempenho de suas turmas. Já os alunos se
beneficiam com a facilidade da plataforma e ganham mais tempo para aprendizagem (https://edu.google.com/).

Desde que foi criada, a G Suite for Education foi construída sobre a idéia de que quando as pessoas podem trabalhar
juntas e facilmente a partir de qualquer lugar, elas realizam mais. Conforme destaca Pretto (1996, p. 19),

a aceleração do desenvolvimento dessas novas tecnologias está se dando pelo movimento de
aproximação entre as diversas indústrias (equipamentos, eletrônica, informática, telefone, cabos,
satélites, entretenimento e comunicação). Esse movimento é a condição objetiva para
aperfeiçoamento dessas tecnologias fazendo com que, potencialmente, aumentem as
possibilidades de comunicação entre as pessoas.

Portanto, “o leitor da era digital adquire novas formas de ler, diferente da leitura de um livro impresso, seja em um
espaço físico mais reservado, fazendo com que ele esteja isolado numa leitura singular”, independente do lugar que
ele esteja, podendo ser “[…] em um ambiente aberto ao público, como no ônibus, no metrô, no shopping, em uma
praça”. Nesse caso, “[…] o leitor da era digital que estará sempre voltado à sua tela” com isso ele “[…] desenvolve
novas habilidades e técnicas, ganhando suas características e peculiaridades, construindo a cultura do leitor de textos
eletrônicos” (Alves e Nascimento 2018a, p. 5).

A base de dados digital está sendo criada junto ao Google Site que integra o pacote de ferramentas Google for
Education e está sendo alimentada por integrantes do Grupo de Pesquisa História das Práticas
Educacionais/GPHPE/Unit/CNPq - alunos de Iniciação Científica, de Mestrado e de Doutorado. Os impressos da
Coleção Folhetos Evangélicos estão sendo inseridos no site, e este, dividi-se por páginas de acordo com a classificação
de cada impresso, ou seja, os livros da coleção estão na página “Livros”, os livretos na página “Livreto”, as revistas na
Página “Revistas” e assim sucessivamente.

O site “Biblioteca Digital de História da Educação” contém sete páginas distintas, são elas: Página Inicial, Folhetos,
Jornais, Livros, Livretos, Opúsculos, Revistas. Será possível realizar pesquisas no site através do nome do autor, de
palavras-chaves, título do livro, ano de publicação. O site “Biblioteca Digital de História da Educação”, apesar de estar
quase pronto ainda não há uma data específica para publicação nas redes.

O site será disponibilizado para toda rede mundial de pesquisadores, nos idiomas português, inglês, espanhol e poderá
ser acessado por vários aparelhos eletrônicos, como por exemplo: smartphone, notebooks, computadores, tablets e etc.
Ele está sendo projetado para todo público, mas com um olhar especial para que os professores possam usá-lo durante
as suas aulas em qualquer ambiente que esteja.

O suporte eletrônico proporciona ao leitor uma universalidade de livros, abrindo-se um leque de possibilidades na
pesquisa, fazendo suas buscas eletronicamente tornarem-se um trabalho simplificado, que é uma vantagem para o
pesquisador. A relação íntima entre texto e imagem na tela, tende a aperfeiçoar a cada dia, pois já eram perceptíveis
nos livros impressos, assim como, a assimilação e curiosidade do leitor pela obra tem se desenvolvido, pois a imagem
na tela é mais atrativa e encanta os olhos .

A opção da sociedade pelo era digital na atualidade tem alterado o mundo não sendo diferente com a produção e
divulgação do conhecimento. As humanidades digitais designam uma transdisciplina, portadora dos métodos, dos
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dispositivos e das perspetivas heurísticas ligadas ao digital no domínio das Ciências Humanas e Sociais. Mobilizam
simultaneamente os instrumentos e as perspectivas singulares do mundo digital. Procuram atuar na intricada relação
entre práticas tradicionais e novas tecnologias, construindo ferramentas que auxiliem na criação e na manipulação de
novas formas de representações. Além disso, incorporam saberes tradicionais às tecnologias computacionais,
aplicando, assim, a tecnologia digital nas investigações em história
(https://humanidadesdigitais.org/manifesto-das-humanidades-digitais/).

Com a chegada do século XXI e as novas tecnologias digitais, o projeto deu início a um trabalho de armazenamento e
disponibilização da documentação coletada, principalmente referente à História da Educação Protestante, através da
criação de uma base de dados, para uma melhor divulgação científica. Segundo Porto e Morais (2009, p. 110),

No que diz respeito à divulgação científica, dentre todas as tecnologias comunicacionais, é a
Internet que tem provocado transformações mais significativas no processo de produção da
informação. Isto quer dizer que nenhum outro meio tem possibilitado, com a mesma intensidade,
o desenvolvimento de modelos de comunicação democráticos, onde o público participa do
debate sobre a ciência e seu papel social, com suas opiniões, valores, expectativas ou
preocupações. Diante disso, e com base em tudo o que foi exposto até aqui, é viável afirmar que
as políticas de incentivo à popularização da ciência, que se multiplicaram sensivelmente nos
últimos anos, em função de parcerias entre órgãos governamentais, a iniciativa privada e a
sociedade, devem contemplar as potencialidades da Internet. Dentre essas potencialidades, a
mais significativa é a possibilidade de acesso fácil e gratuito, que pode contribuir, de forma
decisiva, para a formação de uma cultura científica no Brasil.

As humanidades digitais é uma ciência que veio para complementar os olhos dos pesquisadores. E vem se mostrando
muito trabalhada pela comunidade da ciência e informação pela perspectiva de produzir uma plataforma, um espaço de
compartilhamento de dados abertos para a pesquisa, trazendo programas que auxiliam na observação mais distante,
englobando os diversos detalhes existentes que o pesquisador muitas vezes passa despercebido.

As Humanidades Digitais atualmente tentam se aproximar do conceito original de Humanidades,
usando, dessa vez, habilidades de comunicação modernas a fim de interpretar o que é ser
humano e o que é ser um cidadão responsável na Era Digital. Uma busca simples pelo termo
“Digital Humanities” em um site de pesquisa acadêmico como o banco de dados IEEE, aponta
87 trabalhos publicados entre os anos 2016 e 2017 sobre Humanidades Digitais
(http://www.larp.mae.usp.br/o-ultimo-banquete-em-herculano/o-que-sao-humanidades-digitais/).

As tecnologias estão cada vez mais importante e surpreendente nas atividades humanas e na concepção digital. Todos os
tipos de acervo são convergidos em conteúdo digital ou pela facilidade em ter acesso a esse conteúdo, as informações e
aos dados. Assim as humanidades vieram para possibilitar e a auxiliar na comunicação intercontinental em rede, como
por aumentar excelentemente a total capacidade de armazenamento e processamento de dados.

Essa área de pesquisa tem se fortalecido no âmbito acadêmico a cada ano que passa, mostrando
que os humanistas estão se tornando mais cônscios do contexto digital em que atuam, e
utilizando ferramentas digitais para facilitar a obtenção de dados, a sua análise e, por fim, a sua
distribuição/publicação (http://www.larp.mae.usp.br/o-ultimo-banquete-em-herculano/o-que-sao
humanidades-digitais/).

Em função do rápido desenvolvimento das mídias digitais as Humanidades se transformaram bastante. Atualmente, são
utilizados: pesquisa em acervos digitalizados; consulta em bancos de teses online; artigos acadêmicos em revistas
digitais baixados ensinar pela plataforma eletrônica; produzir mapas, criar complexos bancos de dados e organizar
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nossas referências bibliográficas com a ajuda de softwares.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio deste texto evidenciou-se importância dos impressos para a disseminação da educação no século XIX em todo
território brasileiro, contribuindo para a difusão de saberes e práticas educacionais de uma população que segundo as
pesquisas eram em sua maioria de analfabetos. Os impressos foram ferramentas muito usadas em todo mundo desde a
revolução da imprensa idealizada por Gutenberg no século XV.

Devido a tamanha notoriedade dessas fontes que circularam no Brasil e no mundo, muitas delas com mais de 100 anos
de existência, ou seja, verdadeiras relíquias para a História da Educação brasileira, observou-se a necessidade preservar
todo esse material coletado pela pesquisadora Ester Nascimento em mais de 20 anos de pesquisas com impressos
protestantes e não protestantes.

A base de Dados Digital da História da Educação Protestante, foi a maneia mais adequada de resguardar os impressos
do passado com vistas para futuro por meio das tecnologias digitais. Estas novas tecnologias possibilitará pesquisadores
de todo mundo conhecer os temas abordados, editoras e ano de publicação, bem como a importância da ação de
protestantes na produção, circulação e usos de impressos e sua relação com a educação brasileira.

A base de dados é de suma importância, para a preservação dos documentos coletados. Por intermédio do recurso das
novas tecnologias, ela visa disponibilizar para os pesquisadores, arquivos históricos do século XIX, possibilitando
assim, uma maior divulgação científica de todo material coletado.

Não somente os historiadores do livro e da leitura, ou aqueles que investigam e trabalham com tecnologias digitais, mas
pesquisadores da área da Educação poderão compreender melhor o impacto da palavra impressa nas elites letradas e nas
populações rurais do Brasil durante o século XIX. Como também, analisar a maneira pela qual as configurações sociais
e seus valores canalizam os usos da alfabetização e da palavra impressa, como ela moldou novas estruturas de
pensamento, novas ferramentas mentais, ou seja, novas forma mentis, auxiliando o homem a compreender a condição
humana.

Com o uso das novas tecnologias para facilitar a interação das pessoas com o conhecimento na educação, seja ele
formal ou informal, foi analisada a hipótese de transformar a “Base de Dados da História da Educação Protestante” em
um site, denominado de “Biblioteca Digital de História da Educação”. Este site que ainda não foi publicado, abrirá um
leque de possibilidades para que pesquisadores e curiosos possam ter um conhecimento mais específico dos assuntos e
temas abordados nos impressos que circularam no Brasil durante o século XIX e meados do século XX.

Esta trabalho pretende também contribuir, principalmente, na difusão de uma documentação de difícil acesso e,
consequentemente, promovendo novas possibilidades de investigação de temas que ainda se encontram obscuros na
História da Educação brasileira.

Ainda que num futuro distante, já não exista mais impressos ou manuscritos, toda documentação coletada pela
Coordenadora da pesquisa, estará disponível e conservada na internet, por meio das tecnologias digitais.
Disponibilizando aos pesquisadores de todo mundo, impressos que circularam no Brasil oitocentista e auxiliaram na
difusão de ideias da sociedade brasileira (Alves e Nascimento, 2018a, p. 10).
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