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RESUMO 

 

 
Nas últimas décadas os estudos em História da Educação têm privilegiado as bases 

elucidativas que tentam explicitar os fenômenos educacionais decorrentes das práticas 

internalistas desenvolvidas pelos sujeitos e instituições de ensino. Desta forma, a explicação 

resultante das complexas relações escolarizadas ocorridas no cotidiano educacional, passa 

pela apropriação e uso de conceitos como o de Cultura Escolar. Os embates teórico-

metodológicos que circularam no campo historiográfico internacional e nacional contagiaram 

o Núcleo de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe (NPGED) e a 

partir do ano de 1998 as produções começaram apresentar novas configurações decorrentes da 

relação entre a Escola e a Cultura. Para entendermos essa relação privilegiamos neste estudo 

as categorias: Cultura Escolar (Julia, 2001); Cultura (Geertz, 1989, 2001) e Historiografia 

(Certeau, 2007). Como metodologia utilizamos a análise historiográfica da cultura escolar na 

produção do mestrado em Educação do NPGED/UFS no período de 1998 a 2010. Assim, 

pretendemos contribuir para uma possível releitura da escrita da história da cultura escolar 

sergipana, a partir dos sentidos e significados presentes na compreensão do que vem a ser 

cultura, redimensionando a sua composição a luz dos diálogos fundantes da História da 

Educação com a Antropologia Cultural. 
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Introdução 
 
 

 Por muito tempo, a escola foi olhada de maneira estreita. Uma instituição que 

permaneceu intacta, imaculada e, por vezes, poderosa. Fonte de segregação das massas, 

repartindo ou reafirmando os sujeitos em seus grupos de pertença ou, em outros idos, 

alocando o salvacionismo pela incorporação do sujeito à nação, amoldando-o ao 

progresso técnico em prol dos processos civilizacionais. 

 As concepções externas de normatização dos processos de ensino pareciam tudo 

revelar e, neste sentido, as lentes dos pesquisadores da história da educação alcançavam, 

nas suas escritas, apenas um conjunto de decretos, portarias, pareceres, diretrizes, dentre 

outros, desvinculado-a da história dos sujeitos e da própria instituição, revelando as 

estratégias políticas de organização, transmissão e controle dos processos de 

escolarização e, desconsiderando, por outro lado, a dinâmica existente no interior da 

escola, capaz de conformar-se às normas, mas também de conflitá-las por resistências 

clandestinas que, sensivelmente, vão redesenhando o tempo e o lugar dos sujeitos e 

reconfigurando as funções da instituição. 

 Ao descer à dimensão do cotidiano escolar a História da Educação estabeleceu 

uma vereda de mão dupla entre o estudo das práticas sociais e o estudo das práticas 

culturais ordinárias, como àquelas desvendadas pelas conjecturas táticas
1
 certeauneana 

presentes nos atores escolares, antes imperceptíveis pela História dita tradicional, hoje, 

cada vez mais presentes no campo historiográfico. 

 Ao analisar os macroprocessos de escolarização e microprocessos das práticas 

ordinárias escolares, a escrita da História da Educação estabeleceu uma relação 

multidisciplinar, diminuindo as fronteiras com outros campos do conhecimento e 

repartindo a nobiliária condição de se apropriar de conceitos, umas das outras, usando-

os como bases elucidativas de esclarecimento dos fenômenos educacionais. 

                                                 
1
 Nas palavras de Certeau o conceito significa “[...] um cálculo que não pode contar com um próprio, 

nem, portanto com uma fronteira que distingue o outro como totalidade visível. A tática só tem por lugar 

o do outro. Ela se insinua fragmentariamente, sem apreendê-lo por inteiro, sem poder retê-lo à distância”. 

(CERTEAU, 1994, p. 46).  Neste sentido o conceito de tática permite que os sujeitos escolares, 

fragmentário de um universo que não lhe é próprio, consigam capturar forças de resistência frente às 

estratégias de transmissão de normas e condutas que lhe são feitas, mesmo num campo de batalha que não 

lhe é de pertença. São “maneiras de fazer” camufladas, mas que possibilitam pequenos sucessos ao 

sujeito, perceptivelmente invisível, vezes engolidos pelo sistema, outras pregando “continuidades e 

permanências” que nos fazem registrar os seus movimentos de inteligência que são indissociáveis “[...] 

dos combates e dos prazeres cotidianos que articula [...]” (CERTEAU, 1994, p. 47). 
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 Uma das fronteiras vencidas se deu com o campo da Antropologia Etnográfica 

que subsidiou os Historiadores na utilização do termo Cultura para que, em tese, 

compreendessem as configurações sociais como resultante da intervenção dos sujeitos, 

reflexo das insígnias de seus grupos de pertencimento. Também assim ocorreu com os 

Historiadores da Educação que, ao perceberem a existência de um movimento 

adjetivado, singular, produto das astúcias dos indivíduos e das instituições de ensino, 

capaz de mediar, vivenciar, aceitar e rejeitar os dispositivos de organização e 

transmissão de normas e condutas, incorporaram ao campo
2
 o conceito de Cultura 

Escolar como possibilidade explicativa dos fenômenos escolares mais minúsculos. 

 A escola deixa então de ser analisada apenas pelas variantes de interferência que 

vinham do além-muro e passa também a ser estudada numa perspectiva multitemática 

do seu interior, ou seja, na ultravida de suas normas, estavam inclusos seus sujeitos 

(professores, alunos, diretores, dentre outros), seus artefatos (mobiliários, arquiteturas, 

livros didáticos, dentre outros), suas disciplinas, suas festas cívicas e religiosas etc., que 

por suas vezes passam de fonte a objetos de interesse do Historiador da Educação. 

 Assim, nas últimas décadas o uso e apropriação do conceito cultura escolar vem 

ganhando corpo no cenário historiográfico internacional e nacional, através das 

produções desenvolvidas por grupos de pesquisa vinculados a programas de diferentes 

instituições de ensino superior e pela circulação dos resultados desses estudos nos mais 

diferentes eventos educacionais. 

 Sergipe, como parte do cenário nacional, foi envolvido nessa trama 

historiográfica pela saída dos pesquisadores vinculados ao Núcleo de Pós-Graduação 

em Educação da Universidade Federal de Sergipe (NPGED) para processos formativos 

(doutorado, pós-doutorado) em outros centros do país ou fora dele, disseminando, em 

seu retorno, as novas tendências do campo e conjecturando adesões dos mestrandos em 

educação às suas crenças, fazendo circular no programa de mestrado em educação do 

NPGED/UFS, os referenciais teórico-metodológicos que subsidiassem os estudos sobre 

práticas internalistas da escola. 

 As práticas educacionais foram tomadas aqui como “maneiras de fazer”, atos 

experienciados e vivificados no interior da escola. São processos de ensinar e aprender; 

                                                 
2
 “O campo é um espaço estruturado de posições cujas propriedades dependem das posições neste espaço 

[...] para que ele funcione é preciso que haja objetos de disputas e pessoas prontas para disputar o jogo 

[...] que conheçam e reconheçam das leis iminentes do jogo e dos objetos de disputa. [...] A estrutura do 

campo é um estado de relação de forças entre os agentes ou as instituições engajadas na luta [...] tudo 

aquilo que constitui o próprio campo, o jogo, os objetos de disputas, todos os pressupostos que são 

tacitamente aceitos”. (BOURDIEU, 1980, p. 89-91). 
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construção e apreensão de códigos, doutrinamentos, ideias, valores, sensibilidades e 

crenças, observadas as suas inclusões no cotidiano escolar e desenvolvidas pelos 

sujeitos ou pela própria instituição de ensino a partir de normas, conhecimentos e 

condutas que lhes foram impostos, não pela aculturação ou desaculturação, mas pela 

identificação de traços da cultura subalterna, singular, presentes nas localidades, no 

particular, no interior da escola e nos sujeitos. 

 Para o emprego das análises sobre as dissertações do NPGED, arquitetamos, 

preliminarmente, duas finalidades. A primeira, conhecer os fundamentos da 

Historiografia e da Historiografia Educacional Sergipana. A segunda, perceber as 

variadas inflexões dos autores estrangeiros e nacionais sobre o termo Cultura Escolar, 

tendo em vista a carga polissêmica residente na semântica do seu conceito e do seu uso.  

A partir do contato com as obras elaboramos os seguintes objetivos: 1) 

Identificar os elementos que caracterizam a escrita da Cultura Escolar nas dissertações 

vinculadas ao NPGED/UFS de 1998 a 2010; 2) Analisar se os mestrandos utilizaram a 

Cultura Escolar como conceito multi ou monocultural ou apenas como modus operandi 

na pesquisa.  

 O itinerário delimitado para este estudo partiu do ano de 1998, tempo de 

inovação das bases categóricas que serviram de constructos elucidativos para explicação 

dos fenômenos educacionais singulares que foram tomados a termo nas dissertações do 

Mestrado em Educação da Universidade Federal de Sergipe. Tempo de aproximação das 

lentes que enxergam as relações estabelecidas entre os macroprocessos sociais de 

sistematização do ensino com as microrrelações que habitam as experiências de uma 

cultura própria, a da escola. Tempo em que as teorias da cultura começam a nortear a 

historicidade da historiografia educacional sergipana, num movimento em que a 

interpretação das múltiplas práticas sociais educativas esteve imbricada na maneira 

como cada historiador vinculado ao campo do NPGED escreveu e “inventou o real”, 

através da análise das práticas ordinárias culturalmente edificadas pela escola. 

(CERTEAU, 2007, p.33). 

 Neste sentido, a investigação aqui se estabeleceu sobre a análise da “fabricação” 

de uma escrita representativa, que não se conformou em explicar as vivências escolares 

apenas pelo estruturalismo econômico ou pelos poderes ditados na centralização do 

capital cultural erudito, mas se centrou nos silêncios, nas instituições e sujeitos 

componentes de uma cultura fragmentada, esquecida, periférica; responsáveis por um 

processo civilizatório interna corporis edificado nos domínios da escola. 
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  É um momento de ruptura das fronteiras dos campos de pesquisa e do 

encurtamento das distâncias com outros campos do saber. Desta forma, a data-início 

temporalizada é concebida na dissertação intitulada “Pés-de-anjo e letreiros de neón: 

ginasianos na Aracaju dos anos dourados” (2002), autoria de Tereza Cristina Cerqueira 

da Graça orientada pelo Professor Doutor Jorge Carvalho do Nascimento. 

 O estudo de Graça (1998) reconstitui aspectos das singularidades e 

multiplicidades das práticas escolares da década de 50 em conexão com a cultura urbana 

de Aracaju. Os traços de mudança, em relação a produções anteriores, puderam ser 

sentidos pelo modo como a autora se apropriou do objeto, selecionou, utilizou e 

interpretou as fontes
3
 até, essencialmente, pelo uso e apropriação dos fundamentos 

teóricos que romperam com a tendência onipresente de explicação das dinâmicas 

escolares vistas sob a ótica do determinismo econômico ou pela incorporação de uma 

perspectiva da escola como locus de observação e denúncia do cenário social.  

 Na construção do seu discurso historiográfico, a autora observa os modelos 

gestuais e rítmicos impostos pela escola como um conjunto de símbolos sociais 

inseridos culturalmente. Classifica os idos de 1950 como a “Era Dourada”, por julgar 

como um período de renovação que promoveu “[...] uma revolução cultural sem 

precedentes na história humana que é melhor visibilizada através da família e da casa 

pela estrutura das relações entre sexos e entre gerações” (GRAÇA, 2002, p. 221). 

  As revelações das memórias daqueles que conviveram com ensino secundário 

aracajuano, foram constituídas pela autora, usando os artifícios da História Oral, 

operação historiográfica que nos permitiu, por exemplo, conhecer a existência 

corporificada nos sujeitos de uma tradição pedagógica, à época, considerada de “alto 

nível”, tendo em vista o caráter salvacionista posto a educação e a certeza de um futuro 

profissional promissor para os ginasianos. Essas crenças e condutas foram tatuadas pela 

escola naqueles discentes que frequentaram o curso ginasial nos idos de 1950. 

 O estudo demonstra o universo da cultura material associado ao progresso da 

cidade, o crescimento técnico e arquitetônico, as pregações objetivas de civilidade; 

como também mergulha nos brios da cultura imaterial, através das matrizes de 

                                                 
3
A autora privilegiou como fontes: anúncios e crônicas jornalísticas, elementos iconográficos. Fez uso da 

História Oral para composição das entrevistas, além dos documentos oficiais. Alguns conceitos rompem 

com as tendências predominantes nos trabalhos anteriores. Escola, Imaginário Social (p. 31); Civilização 

(p. 32); e Análise geracional (p. 218), são alguns dos conceitos que sustentam as explicações categóricas e 

contribuem para construção da sua narrativa historiográfica. Cf. GRAÇA, Tereza Cristina Cerqueira da. 

Pés de anjo e letreiros de néon: ginasianos e Aracaju dos anos dourados. São Cristovão: Editora UFS; 

Aracaju: Fundação Oviêdo Teixeira, 2002. 
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pensamentos e ideias plantados no arcabouço cultural dos sujeitos. Tudo isso sustenta 

um discurso histórico revelador das práticas imbricadas e refletidas no cotidiano escolar 

e não escolar. Assim, o estudo de Graça (1998) percorre uma escala historiográfica 

heurística, inserindo-se em critérios imprescindíveis para quem transita no universo da 

Cultura Escolar, qual seja a inserção dos estudos no campo da Teoria da Cultura. 

 Neste sentido, a autora mergulha na reflexão subjetiva-ativa ao revelar uma 

pregação cultural preocupada, à época, em tornar a mocidade sergipana atuante, 

civilizada, mais humana, através dos ideais de formação educacional (Bildung) 

desenvolvida em locus específico, a escola. Aqui, o físico, o moral, o intelectual e o 

religioso são elementos congruentes da interface dos processos de construção cultural. 

Todavia, a “Era Dourada” dos idos de 1950, revela-se como uma maneira de viver 

instituída, transmissível, não por veio hereditário, mas por processos civilizatórios, 

categorizantes de outra face de reflexão da cultura. 

 A escola não deve ser vista apenas como um lugar de reprodução das diferenças 

sociais, mas também como um espaço de crescimento das potencialidades intelectivas e 

como promotora de uma cultura singular construída historicamente e que necessita ser 

revelado por um discurso inteligível.  

 A partir então da produção de Graça (1998) buscamos nas dissertações do 

NPGED/UFS, “relatos do não sabido”, num dizer certeauneano, que “[...] fornecem às 

práticas cotidianas o escrínio de uma narratividade” (CERTEAU, 1994, p. 142). 

Arriscamo-nos chegar ao ano de 2010, tempo muito recente, mas já adormecido no 

passado. Foi um recorte de movimento, lançando a lente por perspectiva historiográfica 

contemporânea, tendo em vista que a condução da nossa análise é de um olhar cômodo 

do presente para o passado e “[...] uma leitura do passado, por mais controlada que seja 

pela análise de documentos, é sempre dirigida por uma leitura do presente” (CERTEAU, 

2007, p.34).  

 Tratou-se então de um itinerário multitemático, exumado de escritas históricas 

de pesquisadores vinculados ao NPGED/UFS que se alicerçaram nos ditames das ações 

educativas civilizadoras, na formação da infância e da juventude sergipanas, na 

incorporação dos modelos estrangeirados, nos aspectos higienistas, sanitaristas, cívicos, 

morais e religiosos, dentre outros, que descobriram sujeitos e instituições no traslado 

das práticas cotidianas, ordenadora de uma cultura singular, a da escola. 
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 As fontes que serviram para a composição de nossa inquirição foram as vinte e 

sete (27) dissertações produzidas a partir do ano de 1998 até o ano 2010
4
, conforme 

quadro abaixo. 

Quadro I - Dissertações que serviram como fonte para as inflexões construídas 

nesse estudo 

 

Nº AUTOR (A) TÍTULO DATA 

DA 

DEFESA 

1 Tereza Cristina Cerqueira 

da Graça 

Pés-de-Anjo e Letreiro de Neon – Ginasianos 

na Aracaju dos anos Dourados 

 

1998 

2 Josefa Eliana Souza Em Busca da Democracia; a trajetória de 

Nunes Mendonça 

1998 

3 Betisabel Vilar de Jesus 

Santos 

Luzes e Blecautes em Cidades Adormecidas - 

a Campanha Nacional de Educandários no 

cenário educacional sergipano (1953-1967) 

2000 

4 Ester Fraga Villas-Bôas Origens da educação protestante em Sergipe 

(1884-1913) 

2000 

5 Luzia Cristina Pereira 

Brito 

Ecos da Modernidade Pedagógica na Escola 

Normal 'Rui Barbosa' (1930-1957) 

2001 

6 Francisco Igor de Oliveira 

Mangueira 

Colégio Tobias Barreto: escola ou quartel? 

(1909-1946) 

2003 

7 Rosemeire Marcedo Costa Fé, civilidade e ilustração: as memórias de 

ex-alunas do Colégio Nossa Senhora de 

Lourdes (1903-1973) 

2003 

8 Solange Patrício Educando para o trabalho: a Escola de 

Aprendizes e Artífices em Sergipe (1911-

1930) 

2004 

9 Raylane Andreza Dias 

Navarro Barreto 

Os padres de D. José: seminário Sagrado 

Coração de Jesus (1913-1933) 

2004 

10 Úrsula Rangel Goothuzen 

de Albuquerque 

Docência e luta na literatura modernista: a 

educação feminina nos romances Simão Dias 

e Estrada da Liberdade de Alina Paim (1928-

1958) 

2004 

11 Rita de Cácia Dias Leal O primeiro jardim de infância de Sergipe: 

contribuição ao estudo da educação infantil 

(1932-1942) 

 

2004 

12 Clotildes Faria de Sousa Por uma pátria de luz, espírito e energia: a 

Campanha da Liga Sergipense contra o 

analfabetismo (1916-1950) 

2004 

13 Marco Arlindo Amorim 

Melo Nery 

A regeneração da infância pobre sergipana no 

início do século XX: o patronato agrícola de 

Sergipe e suas práticas educativas 

2006 

14 Maria de Lourdes Porfírio 

Ramos Trindade dos 

Anjos 

A presença missionária norte-americana no 

educandário Americano Batista 

2006 

                                                 
4
 Foram excluídas as dissertações que tratavam do século XIX e as que tinham como objeto os livros 

didáticos por opção da pesquisa. 
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15 Cristina de Almeida 

Valença 

Civilizar, regenerar e higienizar. A difusão 

dos ideais da Pedagogia Moderna por 

Helvécio de Andrade 

2006 

16 Nivalda Menezes Santos O celibato pedagógico feminino em Sergipe 

nas três primeiras décadas do século XX: 

uma análise a partir da trajetória de Leonor 

Telles de Menezes 

2006 

17 Valéria Alves Melo 

 

As Filhas da Imaculada Conceição: um 

estudo sobre a educação católica (1915-1970) 

2007 

18 Joaquim Tavares da 

Conceição 

A Pedagogia do Internar: uma abordagem das 

práticas culturais do internato da Escola 

Agrotécnica Federal de São Cristóvão-SE 

(1934-1967) 

2007 

19 Alessandra Barbosa Bispo 

 

A Educação da Infância Pobre em Sergipe: a 

cidade de menores „Getúlio Vargas‟ (1942-

1974).  

2007 

20 Simone Paixão Rodrigues  

 

Por uma Educação Católica: um estudo sobre 

a disciplina de Religião no Ginásio Santa 

Terezinha (1947-1968). 

2008 

21 Fabiana Cristina Oliveira 

Silva de Oliveira 

Uma Disciplina, uma História: Cálculo na 

Licenciatura em Matemática da Universidade 

Federal de Sergipe (1972-1990) 

2009 

22 Anne Emilie Souza de 

Almeida 

A difusão do ideário escolanovista em grupos 

escolares sergipanos (1934-1960) 

2009 

23 Marlaine Lopes de 

Almeida 

Leyda Régis: Reminiscências de Formação 

Intelectual e Atuação profissional em Sergipe 

2009 

24 Solyane Silveira Lima Uma maneira de proteger e educar: A Casa 

Maternal “Amélia Leite” 

(1947-1970) 

2009 

25 Magno Francisco de Jesus 

Santos 

Ecos da Modernidade: a arquitetura dos 

grupos escolares sergipanos (1911-1926) 

2009 

26 Marina Oliveira Malta O Ensino Profissionalizante em Sergipe: 

contribuição do Instituto Profissional Coelho 

e Campos (1922-1944) 

2010 

27 Claudileuza Oliveira da 

Conceição 

A Escola de Química de Sergipe: o processo 

de formação de um campo profissional 

(1948-1967) 

2010 

Fonte: Arquivo do Núcleo de Pós-Graduação em Educação – NPGED-UFS 

 

 Para seleção das fontes utilizamos como critério a vinculação das dissertações ao 

uso do conceito Cultura Escolar, ou que, de alguma forma, estabeleceu relação entre a 

Escola e a Cultura. Desta forma foi possível observar a “maneira de dizer” de cada 

mestrando, numa tentativa de situar o “lugar comum” de suas narrativas, perseguindo 

um movimento de “fabricação” de uma escrita contempladora de duas possibilidades de 

produção das práticas sociais. Uma forma “[...] racionalizada, expansionista além de 

centralizada, barulhenta e espetacular [...]”. Outra “[...] silenciosa e quase invisível, pois 

não se faz notar como produtos próprios, mas nas maneiras de empregar os produtos 

impostos por uma ordem econômica dominante”. (CERTEAU, 1994, p.39). 
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 Associamos as nossas inflexões a uma escrita não “espetacular”, ainda que 

vinculada à “extensão totalitária dos sistemas educacionais”, posto que os discursos dos 

programas ainda se subordinam às demandas de um lugar ditado pelo “príncipe”. 

Todavia, o lugar pode ser construído numa perspectiva metafórica das práticas escolares 

que, na pena do pesquisador, torna-se um lugar geograficamente sem fronteiras, próprio 

de uma narrativa semântica capaz de “[...] precisar algumas formas elementares das 

práticas organizadoras de um espaço: a bipolaridade „mapa‟ e „percurso‟, os processos 

de delimitação ou de „limitação‟ e as „focalizações enunciativas‟ (ou seja, o índice do 

corpo no discurso)” (CERTEAU, 1994, p. 201). 

 Neste sentido o lugar diz da posição do sujeito no campo, bem como da posição 

do conceito por ele tomado no seu discurso. A máxima da relação física dos corpos, 

utilizada metaforicamente por Certeau (1994), sobre a impossibilidade de dois 

elementos ocuparem ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço, trouxe para nós a 

análise então espacial entre sujeito – autor da dissertação – e apropriação e uso desse 

conceito. Assim, o campo da historiografia educacional sergipana tem sido o espaço de 

múltiplos lugares. Os sujeitos transitam sobre a ordem do “príncipe”, mas por suas 

táticas são capazes de minar, por resistência, as estratégias que lhe são impostas. Dos 

seus discursos virtuais criam as narrativas reais e ali também se encontram. Suas 

escritas são partes de si, do seu olhar sobre o passado e da trama psicossocial escolar 

registrada em sua memória que, por instantes, revela-se pela memória do outro (passado 

contextualizado). Os critérios de análise são de apropriação relacional, de uso e de 

aplicação representativa na montagem das tramas historiográficas de conceitos vazios 

de criticidade, visto que muito mais que mediar os processos externalistas, tentam 

mediar as resistências singulares do interior da escola e suas próprias descobertas 

internas por vezes de sujeito-narrador. 

 Assim conceitos precisam ter uso processual, de deslocamento nos textos, que 

deveriam ser espaços semânticos, inteligíveis, recheados de significados e significantes. 

A dissertação ocuparia, metaforicamente, um espaço de transitável, capaz de transmitir 

ao seu leitor um conhecimento sobre o passado educacional sergipano e, nesse sentido, 

os constructos teóricos assumiriam papéis relevantes de caracterizar e definir essas 

práticas que dantes, adormeciam. Mas, será que a historiografia educacional sergipana 

cercou-se das devidas cautelas a incorporar a sua narrativa as explicações generalistas 

de um conceito?  
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 Os caminhos da pesquisa 

 

 Ao rememorar o desconhecido através de uma variedade temática, tomando 

como fundamento o conceito Cultura Escolar, os pesquisadores do NPGED permitiram 

a reflexão sobre as suas escritas e a análise sobre seus diálogos construídos com os 

objetos inquiridos. Desta forma, tomamos os seguintes procedimentos metodológicos. 

  Inicialmente selecionamos as dissertações que escolheram por objeto de estudo 

os sujeitos e as instituições patrocinadoras das práticas escolares reveladoras de uma 

cultura própria da escola, a partir do ano 1998 até o ano de 2010.  

 O critério inicial de seleção foi restritivo e simplificado. Identificamos os temas 

e os objetos delimitados. Observamos nas dissertações os anúncios de estudos 

fundamentados na perspectiva da Cultura Escolar ou, simplesmente, na apropriação 

inicial dos conceitos de Cultura Escolar. Indagamos: De que forma os autores se 

apropriaram e usaram o conceito Cultura Escolar para elucidação das práticas 

promovidas pelos sujeitos escolares e/ou pela própria escola? A Cultura Escolar, como 

elemento histórico, pode ser enquadrada resumidamente a um conceito? Os autores 

discutem a construção histórica de uma cultura institucional própria em conflito ou 

confluência com outras culturas? 

 Em seguida, recortamos a periodização dos nossos estudos. Os motivos para 

delimitação do marco temporal foram anteriormente explicitados, mas convém a 

ressalva de que a baliza em estudos realizados por Nascimento (2003,2010)
5
 e Freitas 

(2010), influenciaram expressivamente as nossas análises, além de contribuir para o 

estabelecimento metodológico de nossa investigação.  

 Ressaltamos os marcos temporais, as fontes utilizadas e privilegiadas, as 

temáticas mais recorrentes e os elementos da cultura escolar mais abordados, os teóricos 

e os conceitos mais enfatizados, as hipóteses e/ou as questões de pesquisa priorizadas 

no corpus documental analisado. 

 As indagações são reveladoras dos desejos dos pesquisadores em beber nas 

fontes as respostas para o desconhecido, através da construção do “seu real”, 

distribuídas por um tempo construído historicamente. Assim, mapeamos os elementos 

acima referidos para composição dos nossos quadros de análises. Todos esses elementos 

são como enigmas de produção dos enredos estruturados.  Os autores interrogaram as 

fontes e construíram os fatos. Por sua vez, os fatos interpretados possibilitaram a 

                                                 
5
 Verificar o apêndice onde se encontra a análise da obra de Nascimento (2003) 
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composição do discurso. Desta forma, as reflexões postas sobre os elementos 

dissertativos, serviram de base para interlocução entre sujeito e conceito Cultura 

Escolar, dado ao alcance e as restrições da apropriação e uso.  

 Identificamos os autores e a vinculação destes a um veio Histórico. Os sujeitos 

constroem as suas narrativas historiográficas providas de parcialidades, sem isenção ou 

purismo. Ali estão reveladas as suas crenças, os seus critérios de ciências, seus 

sentimentos, valores, suas angústias, seus medos, dentre outros, bem como as dos seus 

orientadores, das forças teóricas das áreas de concentração e das linhas de pesquisa do 

NPGED/UFS e de sua vinculação a uma matriz teórica.  Indagamos: Quem são os 

autores que produzem a escrita da História da Educação Sergipana no NPGED/UFS? E 

o que os conduziram a creditar sua produção aos parâmetros de determinadas 

concepções historiográficas como aquelas defendidas pela História Cultural?  

 Analisamos a apropriação e uso do conceito de Cultura Escolar. Nos trabalhos 

eleitos para análise, os autores respaldaram os seus estudos num conceito de Cultura 

Escolar. A recorrência, por exemplo, a Dominique Julia é expressiva. Normalmente, 

esse autor é anunciado no resumo, na introdução ou numa nota de rodapé e, raramente 

ele volta ao corpo do discurso e daí decorre a nossa proposta em perceber de que forma 

os mestrandos, à época, conceberam e fizeram uso desses conceitos? 

 Neste sentido, essa metodologia nos permitiu o exame do conceito de Cultura 

Escolar como elemento de elucidação e norte para construção dos enredos dissertativos 

inseridos na linha História, Sociedade e Pensamento Educacional, viés de interesse do 

Programa de Mestrado em Educação da UFS, responsável em contemplar, dentre outros, 

os estudos sobre a História da Educação sergipana. Todavia, o indiciamento das 

dissertações selecionadas para o nosso estudo, comportou reconstituir os fatos e criticá-

los, objetivando construir a nossa “verdade” historiográfica buscando o lugar dos 

elementos que compõem o conceito Cultura Escolar a partir do escrito ou, na expressão 

certeauneana, da escritura. 

Mas então, o que é escrever? Designo por escritura a atividade 

concreta que consiste, sobre um espaço próprio, a página, em 

construir um texto que tem poder sobre a exterioridade da qual foi 

previamente isolado. (CERTEAU, 1994, p. 225). 

 

 Como a nossa análise se deu em torno do discurso escrito, coube atenção à tríade 

metafórica certeauneana “da página em branco, do texto e da construção de um jogo 

escriturístico”. Assim, a página em branco corresponderia ao lugar de produção que 

privativamente cada sujeito/mestrando do NPGED/UFS ocupou para o “seu fazer” em 
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lugar não privativo (do outro “príncipe”); autônomo apenas por tática, onde se produz 

um texto, configurando-se como o lugar da escrita. No espaço do texto, os sujeitos se 

relacionariam com as possibilidades explicativas de Mundo e nesse ínterim caberiam os 

conceitos de análises, a exemplo da Cultura Escolar, capazes de discernirem as práticas 

de movimento e dos elementos cotidianos que a compõem. Finalmente a metáfora da 

construção de um jogo escriturístico como criação de um mundo fabricado e não 

resgatado historicamente. É o exercício do poder do historiador do NPGED/UFS de 

fabricar o seu objeto, de revelar-se. 

 Nessa trama da escrita dos enredos dissertativos do NPGED/UFS, a explicação 

dos “mundos criados” passa pela utilização do conceito Cultura Escolar, dada a sua 

dimensão de conceber as questões ordinárias da escola. Desta forma, propusemos uma 

reflexão que procurou responder prioritariamente a seguinte questão norteadora: Como 

o conceito de Cultura Escolar é apropriado na produção em História da Educação 

realizada no NPEGED/UFS? 

 Há uma tradição circunscrita na escrita histórica das dissertações do Mestrado 

em Educação da Universidade Federal de Sergipe. Grande parte dos autores desses 

estudos anuncia o seu atrelamento a uma matriz teórica, reiteradamente, na introdução, 

que seria a parte inaugural da estrutura dos discursos produzidos, voltada a explicitar os 

objetivos, as questões de pesquisa, a motivação, as explicações metodológicas, a 

descrever os resumos dos capítulos, a demonstrar a finalidade da produção. Mas, tem 

sido lá também o “lugar” que quando se anuncia a filiação a uma determinada matriz 

teórica, imediatamente se declara também a associação a determinados autores e, 

consequentemente, as suas formas de explicitar a história da escola a uma tendência 

semântica. 

 Assim, foi feito com a Cultura Escolar, que numa relação com a tríade 

metafórica certeauneana ocupa um pequeno lugar solitário em uma página da 

introdução, por vezes restritivamente presa a utilização de um conceito ou anunciada 

por relação à História Cultural ou ao Movimento dos Annales; outras vezes presa à 

figura emblemática e recorrente de alguns autores; mas, amiúde, residente num pequeno 

enunciado, numa nota de rodapé ou quando muito no “porão” do primeiro capítulo. Às 

vezes retornando, raramente, por pequenos comentários no meio dos textos ou nas 

conclusões ou considerações finais. 

 Não podemos pensar a escrita da cultura escolar despretensiosa, neutra, 

apolítica. Sua vinculação sempre está atrelada a uma corrente de pensamento (histórico, 
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social, antropológico, filosófico, dentre outros) da qual o autor deve ter clareza. Essa 

compreensão deve contribuir para diminuição das fronteiras com outras áreas do saber e 

não devem adormecer num pequeno porão criado no próprio discurso. 

 Os conceitos deveriam esclarecer os fenômenos educacionais no seu tempo, 

buscando compreender, longe do anacronismo, como a escola se instituiu em um 

determinado espaço, organizou burocraticamente o seu saber, elegeu a composição de 

um currículo e selecionou seus professores, revelando as dinâmicas escolares pelas 

práticas recorrentes de inculcação de normas e condutas, de amoldamento de 

comportamentos, de padrões de formação de civilidade, de instrução moral, cívica e 

higienista, de formatação de crenças, de implantação de um modelo de ensinagem, 

dentre outros, que, em conjunto, constituíram condição sine qua non para intelecção de 

uma cultura singularmente construída, própria das instituições de ensino, resultado e 

resultante das diversas culturas inseridas no espaço escolar.  

 A tradição se modificou historicamente pelo alcance e multiplicidade da 

produção, pelos marcos temporais descontínuos, pela variedade de temáticas abordadas 

e pelo suporte teórico do discurso. O fato é que da primeira defesa do curso de Mestrado 

em Educação na Universidade Federal de Sergipe no ano de 1995 a sua debutância, 

durante os seus quinze primeiro anos de existência, a constatação das mudanças nas 

tradições e nas filiações teóricas, foram sentidas e sendo incorporadas às produções do 

programa, sobretudo, a partir do ano de 1998, com uma análise centrada nos fatos “[...] 

que nos prendem intimamente, a uma história a caminho de nós mesmos, quase em 

retirada, às vezes velada [...].” (CERTEAU, 1996, p.31). O lugar do discurso já não é o 

mesmo, embora o espaço ainda seja o do “príncipe”. 

 As concepções teóricas apresentadas nas dissertações, objeto de análise, não 

negam a existência de uma renovação historiográfica mas, nesse sentido os modelos de 

interpretação privilegiaram ou se apropriaram de aportes que se apresentam pouco 

esclarecedores.  

 Assim as singularidades deslocaram a produção do veio unidirecional marxistas 

para o alargamento teórico-metodológico promovido por outras concepções teóricas, a 

exemplo das defendidas pela Nova História Cultural
6
 que influenciou de maneira 

transistórica, a forma de compor a historiografia educacional sergipana. 

                                                 
6
 Na concepção de Hunt (1992) “[...] a chamada nova história cultural francesa se caracterizaria, 

fundamentalmente, pela ênfase dada à questão dos usos diferenciados que grupos e indivíduos fazem dos 

modelos e dos objetos culturais que lhes são impostos (CARVALHO; HANSEN, 1997, p. 15).”. 
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  Ponho em evidência então a análise feita por Nascimento (2010),
7
 sobre os 

estudos em História da Educação, realizada no NPGED/UFS, na temporalidade 

delimitada do ano de 1996 ao ano de 2008, dando-nos a conhecer as mudanças que se 

estabeleceram sobre o campo historiográfico sergipano. O pesquisador apresenta como 

a pena dos mestrandos construiu as transformações ocorridas nas produções do 

programa de Mestrado em Educação da Universidade Federal de Sergipe, a partir da 

aprovação da primeira dissertação no mestrado em educação vinculada à História da 

Educação, em 1996, intitulada “Leitura na escola de primeiro grau: implantação e 

desenvolvimento do Programa Nacional Salas de Leitura na rede municipal de Aracaju”, 

autoria de Maria José de Azevedo Araújo e orientação de Denise Porto Cardoso. 

  As modificações sobre os interesses dos pesquisadores tiveram fundamento nas 

múltiplas temáticas de estudo, pelo uso de marcos temporais diferenciados, por “novos” 

olhares e inquirições lançados sobre as fontes, pelos “novos” critérios de seleção dos 

objetos de estudo e, sobretudo, pelos “modos de explicar a História daí decorrentes” 

(NASCIMENTO, 2010, p. 105). Essas conjecturas forçaram o reposicionamento teórico 

dos orientadores que passaram a se especializar sobre o campo da História da Educação, 

contribuindo para que se tornasse campo vigoroso e nobiliário, deixando a condição de 

campo auxiliar de outras ciências. 

 O crescimento da produção dos trabalhos sobre História da Educação é 

representativo na década de 1980 e, neste sentido, o autor ressalva a contribuição da 

pesquisadora Maria Thétis Nunes para o campo, sobretudo com a produção do seu livro-

síntese “História da Educação em Sergipe, (1984)”, referência para muitas pesquisas 

desenvolvidas por estudantes do Mestrado em Educação. 

 Na década de 1990, são destacadas pelo autor, as exigências exercidas pelos 

Departamentos de História e de Educação Física que, por imposição das reformas 

curriculares, passam a estabelecer a produção de monografias como um dos requisitos 

necessários a conclusão dos cursos, contribuindo, pari passu, para o crescimento das 

produções relacionadas à História da Educação, tendo em vista que muitos dos trabalhos 

                                                 
7
Em virtude do 15º aniversário do Núcleo de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de 

Sergipe, Nascimento (2010) produziu um artigo intitulado “Os Embates Teóricos e a Produção 

Historiográfica Educacional nos 15 anos do NPGED”, resultado de análise sobre a produção em História 

da Educação realizada no Núcleo de Pós-Graduação em Educação da UFS, no período de 1996 a 2008. 

Cf. NASCIMENTO, Jorge Carvalho do. Os embates teóricos e a produção historiográfica educacional 

nos 15 anos do NPGED. In: BERGER, Miguel André (Org.). A pesquisa educacional e as questões da 

educação na contemporaneidade. Maceió: EDUFAL, 2010, p. 105-124. 
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de conclusão de curso vincularam as suas pesquisas ao campo, a exemplo das 

monografias sobre História da Educação Física (NASCIMENTO, 2010, p. 106). 

 Segundo Nascimento (2010), as mudanças mais expressivas sobre o campo de 

produção e sobre as pesquisas em História da Educação ocorrem a partir das primeiras 

defesas das dissertações de Mestrado em Educação. Os números são significativos. De 

dezembro de 1995 a dezembro de 2008, a produção contabiliza 167 dissertações, das 

quais 74 discorriam sobre História da Educação.  

 O crescimento das pesquisas e a criação de Grupos de Estudos também 

contribuíram, efetivamente, para maturidade do campo. O autor destaca no âmbito da 

pesquisa a produção da composição “O Catálogo de Fontes Primárias e Secundárias da 

Educação do Estado de Sergipe (1998-1999)”, tendo como autoras as pesquisadoras 

Marta Vieira Cruz e Dilma Maria Andrade de Oliveira. Ressalva ainda a criação, no ano 

de 1997, do Grupo de Estudos e Pesquisas: Intelectuais da Educação, Instituições 

Educacionais e Práticas Escolares que contribuiu para formação de novos pesquisadores 

em História da Educação. 

 Os relatos iniciais do texto composto por Nascimento (2010) dão conta de uma 

análise centrada na avaliação quantitativa dos trabalhos, apresentando a expansão das 

produções que tomaram a termo a História da Educação. É a partir do tópico intitulado 

“As oscilações interpretativas na historiografia educacional do NPGED”, que a análise 

começa a se delinear sobre o embate teórico no campo. 

 A produção inicial periodizada de 1996 a 2003 vincula-se, segundo o autor, às 

interpretações marxistas, fundamentadas em duas tendências. A primeira situada numa 

relação obscurecida entre texto e contexto e de uma visão da escola presa à imobilidade 

de “[...] um espaço inerte, em que não se tomava quaisquer iniciativas, estando tal 

instituição submetida a uma plena dependência dos seus condicionantes sociais.” 

(NASCIMENTO, 2010, p. 116). Já a segunda desconstrói a inércia da escola, 

sustentando-a como um espaço de denúncia e de luta para transformação do modo de 

produção. Todavia, a obscuridade apresentada para o entendimento da sua função social 

acaba limitando-a a condição de espaço das “[...] denúncias das práticas educacionais 

„como expressões do ajustamento do sistema escolar aos interesses da burguesia‟”. 

(NASCIMENTO, 2010, p. 117). 

 As perspectivas de alteração teórico-metodológica ocorreram por alguns fatores, 

dentre os quais: o aumento de contingente de alunos vinculados à nova perspectiva 

metodológica, a incorporação ao NPGED/UFS de professores enviados ao doutorado 
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pelo convênio Procad e PUC-SP, os estudos especializados sobre o campo, bem como as 

relações construídas pela orientação a partir de um novo olhar lançado sobre os “[...] 

aportes teóricos, as temáticas e a periodização dos estudos [...]” (NASCIMENTO, 2010, 

p. 123), possibilitando que a História da Educação sergipana contemplasse outros 

períodos esquecidos como o colonial e o imperial. 

 Contribuição da mesma relevância é o estudo desenvolvido por Freitas (2010)
8
 

que pesquisou as dissertações produzidas no período de 1995 até março de 2008, 

edificadas sobre as bases da Cultura Material Escolar.  

 Ao analisar as trinta e seis (36) dissertações produzidas pelos alunos do 

mestrado do NPGED, entre 1995 e 2008, autora afirma que a base conceitual 

elucidativa que tomou por fundamento a categoria Cultura Escolar, vinculou-se a 

fundamentação teórica dos conceitos produzidos por Dominique Julia e Viñao Frago, 

bem como se atrelaram às perspectivas da História Cultural.  

 A aproximação da produção do NPGED ao veio da História Cultural, redesenha 

a configuração dos estudos e passa a recorrência de eixos temáticos como “[...] à 

história das instituições escolares, à história da profissão docente, à história das 

disciplinas escolares, bem como ao livro didático, método de ensino, arquitetura escolar 

[...]”. (FREITAS, 2010, p. 140). 

 Os novos eixos caminharam atrelados à extensão do conceito de fonte, 

permitindo aos autores das dissertações analisadas, a explicitação do universo da cultura 

material escolar. Nessa perspectiva, Freitas (2010) referenda as mudanças apresentadas 

no estudo de Nascimento (2010), sobre as transformações na construção das narrativas 

históricas que perpassam também pelo alargamento da concepção de fontes, rompendo 

com o determinismo dos ritos oficiais de pertencimento da administração público, 

enveredando-se pelo subjetivismo das memórias de ex-alunos e ex-professores, das 

cartas, de iconográficos, da arquitetura escolar, dentre outros. 

 A autora dialoga com Julia (2001), Frago (1998) e Souza (2007), apresentando 

um aporte teórico fundamentado nos principais conceitos tomados numa vertente de 

pesquisa que deseja compreender a dinâmica da Cultura Escolar e Cultura Material 

                                                 
8
 Na coletânea de textos que homenageou o aniversário de quinze anos do Núcleo de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal de Sergipe, Freitas (2010) produziu um estudo intitulado “A Cultura 

Material Escolar e a produção das dissertações de mestrado do Núcleo de Pós-Graduação em Educação”. 

Neste estudo a autora faz uma análise das dissertações produzidas de 1995 a 2008 que se vinculam à 

História da Educação e tomam os elementos da Cultura Material Escolar como objeto. Cf. FREITAS, 

Anamaria Gonçalves Bueno de. A Cultura Material Escolar e a produção das dissertações de mestrado do 

Núcleo de Pós-Graduação em Educação. In: BERGER, Miguel André (Org.). A pesquisa educacional e 

as questões da educação na contemporaneidade. Maceió: EDUFAL, 2010, p.139-153. 
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Escolar. Desta forma, afirma que nos estudos as práticas estão envolvidas pelo “[...] uso 

do material didático, métodos, livros e manuais [...] rituais pedagógicos, as festividades 

e desfiles escolares, os quadros de honra e mérito, os castigos, a arquitetura e o uso dos 

espaços escolares [...]” (FREITAS, 2010, p. 141), dentre outros. 

 Freitas (2010) apresenta ainda as decorrências de análises sobre as temáticas 

estudadas que sofrem multiplicidade (instituições, disciplinas escolares, professores 

sergipanos, educação feminina, práticas não escolares, práticas abolicionistas) e as 

temporalidades que preservam características presentistas (privilégios sobre o século 

XX). Destaca também o crescimento no campo sobre estudos que se respaldaram na 

Cultura Escolar a partir do ano de 2004 e afirma sobre a necessidade de estudos que 

contemplem o período colonial. (FREITAS, 2010, p. 146). 

 Por fim a autora toma três dissertações produzidas por Luís Siqueira (2006); 

Gláriston dos Santos (2007); e Joaquim Tavares da Conceição (2007), das trinta e seis 

(36) analisadas, para demonstrar a forma como os autores transitam por elementos do 

conceito Cultura Material Escolar para construção das suas narrativas. 

 Os estudos de Nascimento (2010) e Freitas (2010) contribuíram para uma 

reflexão sobre as formas diferenciadas usadas pelos sujeitos para construir os seus 

enredos historiográficos. A quantificação das produções, os marcos temporais, as 

temáticas e os eixos teóricos tomados por fundamentos, foram elementos essenciais 

para compreensão das relações do sujeito com seus renovados objetos de pesquisa 

contorno com que a historiografia educacional produzida no Núcleo de Pós-Graduação 

em Educação da Universidade Federal ampliou o seu alcance teórico, escapando de um 

determinismo matricial. Demonstraram, sobretudo, como a gênese do uso e apropriação 

dos elementos que compõem o conceito Cultura Escolar, pela apropriação e uso dos 

seus conceitos, foi se inserindo e ganhando corpo no campo do Mestrado em Educação 

da UFS. Ao longo dessas reflexões os espaços e os sujeitos escolares foram se 

diversificando como objetos e/ou temáticas de estudos no NPGED. Educandários, 

congregações, colégios, escolas profissionais, jardim de infância, escola normal, 

seminários, ligas, escolas agrícolas, trajetória de professores, educação de menores 

abandonados, educação católica, disciplinas escolares, biografias dentre outros, 

reclamaram a invenção dos seus cotidianos. 

  O uso do conceito Cultura Escolar continuou ocupando, na crescente 

diminuição das fronteiras, espaço privilegiado e instigante no NPGED/UFS, mas ainda 
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sem consenso. Assim, construímos mais um espaço de discussão em nosso estudo, sem 

pretensão de consenso.  

 Nesse sentido, inauguramos o primeiro capítulo, intitulado Cultura escolar: 

conceitos e abordagens, com os usos e apropriações que pesquisadores vêm fazendo do 

conceito. São inflexões sobre os seus conceitos tangíveis, mas dissemelhantes; as 

questões de fronteiras; a posição geográfica dos elementos que a compõem frente aos 

macroprocessos de escolarização; os deslocamentos dos conceitos; a historicização do 

conceito e sua associação com as práticas escolares; os desdobramentos da cultura 

material escolar e as análises do conceito ganhando corpo como base elucidativa na 

História da Educação Brasileira, numa reflexão em torno dos diversos elementos que 

caracterizam a Cultura Escolar como conceito de análise. A finalidade de construção 

preliminar sobre a circulação de análises do conceito serviu de aterramento conceitual 

para nos alicerçarmos no desafia que foi inquirir as produções do NPGED/UFS 

estabelecendo uma relação dialógica (pontes) com o que vem sendo discutido em 

lugares e espaços múltiplos e o campo da historiografia educacional sergipana.  

 A produção de História da Educação do NPGED e os estudos sobre Cultura 

Escolar (1998-2010) é o título do segundo capítulo que apresenta uma breve inflexão 

sobre o nascimento do projeto de mestrado, sua implantação, o surgimento do 

NPGED/UFS como órgão responsável pela gestão do programa e os aspectos mais 

gerais das primeiras produções. Também os traços estruturantes das dissertações, 

revelados por características singulares presentes na apropriação e uso do conceito 

Cultura Escolar nos estudos produzidos por mestrandos vinculados ao NPGED/UFS a 

partir dos idos de 1998. É o lugar da recorrência e análise. Identificamos os 

orientadores, os títulos e autores, as datas de defesa, as periodizações, as fontes 

pesquisadas e privilegiadas, as metodologias assumidas pelos pesquisadores, a 

construção do referencial, o diálogo com os teóricos e a apropriação e uso do conceito e, 

finalmente, a que conclusões findaram os pesquisadores.  

 No terceiro capítulo Os usos e abusos do conceito da cultura escolar: 

conquistas e desafios na produção do NPGED, responde pelos resultados das análises 

mais específicas sobre as obras, percebendo como o conceito foi estabelecida para 

revelar as práticas ordinárias dos objetos estudados. É um pouco da análise da escrita 

historiográfica, capaz de desvendar algumas particularidades, mas, sobretudo, as 

similitudes de um espaço infinitesimal que inventa o “real” e busca a consolidação do 
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campo através de um cenário, antes pouco expressivo, agora presente em grande parte 

dos estudos sobre História da Educação. 
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Capítulo I – Historiografia da Cultura Escolar: características, conceitos e 

abordagens. 

 

 

1.1 - Cultura Escolar e a escritura da educação sergipana: em busca de uma 

identidade 

  

 De biografias às instituições religiosas educacionais; do livro didático à 

arquitetura escolar, na última década, os temas foram se alargando no universo do 

NPGED/UFS e a necessidade de construção de um enredo histórico inteligível levou os 

pesquisadores à busca dos “detalhes metonímicos”, dando existência às partes, antes 

não enxergadas em meio ao todo, revelando-as do desconhecido.  

 As incorporações do “possível” e do desconhecido tem lugar na forma de narrá-

lo, descrevê-lo e, sobretudo, inventá-lo. Pesou sobre a invenção do novo, as bases que o 

esclarecessem, daí o papel fundamental dos conceitos com características próprias do 

seu tempo e respeito às tradições das realidades estudadas. 

 O lugar reside nos espaços do discurso sobre a escola, recôndito de múltiplas 

práticas. De fora o observador pode vê-la como um lugar, estático, calcificado. 

Internamente, as enérgicas ações de transmissão de um estatuto cultural geram um 

conflito regido pelos usos e apropriações que seus atores escolares dele o fizeram, 

através das dimensões fenomenológicas e complexas do universo escolar, resultantes 

das confrontações com tantas outras culturas. Neste sentido, o observador percebe a 

dinâmica, o movimento, um processo ainda pouco explorado pelos historiadores da 

educação. 

 Ao mergulhar nesse universo das variantes entre o macroscópico e o 

microscópico processo de escolarização e construção de uma prática cultural escolar 

possível, mas desconhecida, os mestrandos vinculados, à época, ao NPGED buscaram 

sustentar suas narrativas através da utilização de conceitos capazes de expressar os 

acontecimentos históricos regidos pelas vivências escolares. Neste sentido, a Cultura 

Escolar se estabeleceu no arcabouço dos discursos construídos como tática de 

elucidação dos fenômenos complexos e variadas presentes nos dispositivos escolares. 

 O rompimento das fronteiras nos permite conhecer conjecturas diferentes sobre 

as significações dadas a Cultura Escolar, termo de alcance lato, tomado pelas vastas 

noções de Cultura e de Educação que lhe atribuíram sentido e exequibilidade. Termo 

também manipulável nas suas mais variadas significações, capaz de seduzir os sujeitos 
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pesquisadores, fazendo-os acreditar que são representativos de uma dada realidade 

inquestionável. 

 Para compreendermos como os pesquisadores do NPGED se apropriaram do 

conceito Cultura Escolar, propusemos neste capítulo uma inflexão sobre as variadas 

acepções ao termo, tratado na ordem da sua complexidade centrada na forma como os 

autores dele fizeram uso e itinerário de suas apropriações. 

 Não nos parece novo trazer como primeira inflexão àquela apresentada por 

Dominique Julia em seu texto intitulado “A cultura escolar como objeto histórico”, 

tendo em vista a tradição do trânsito de seu conceito sobre Cultura Escolar em muitos 

dos estudos desenvolvidos por mestrandos e professores vinculados ao NPGED. 

 O autor entende por Cultura Escolar 

Um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e 

condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a 

transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses 

comportamentos; normas e práticas coordenadas a finalidades que 

podem variar segundo as épocas (finalidades religiosas, 

sociopolítcas ou simplesmente de socialização). (JULIA, 2001, p. 

10). 

 

 O primeiro aspecto a ser observado na conjectura atribuída por Julia (2001) ao 

termo Cultura Escolar é a sua dimensão normativa, lei em sentido extenso, tendo em 

vista a concepção de coercibilidade exercida sobre o “[...] corpo profissional dos 

agentes que são chamados a obedecer a essas ordens [...]” (JULIA, p. 10-11), ou seja, 

professores como longa manus das esferas públicas, agentes encarregados pela 

exequibilidade dos dispositivos pedagógicos. Esses preceitos ordenativos são 

responsáveis em definir que conhecimentos devem atravessar os muros da escola 

através de um protocolo curricular oficial e, imperativamente, se assentarem sobre os 

escolares. Sua conjectura nasce do seio social pela necessidade sistemática de 

organização dos processos de transmissão dos saberes necessários em uma sociedade 

escolarizada. 

 A relação com o conhecimento centrada no ensino é precedida pela finalidade de 

incorporação de novos comportamentos. As condutas resultam de tentativas de 

amoldamento das massas escolares aos preceitos normativos escolarizados. 

Comportamentos aparentemente pacíficos, homogêneos. Tentativas de unidades, de 

conformação passiva as demandas do sistema educacional. Desta forma, as normas que 

determinam os conhecimentos, ordenariam também as respostas condicionadas através 

de condutas, comportamentos esperados. São normas de controle, exercícios 
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imperativos de manutenção da ordem. Todavia, os dispositivos de seleção e organização 

dos conhecimentos e condutas, necessitam do exercício de transmissão. Neste sentido, a 

escola situa-se como o cenário geográfico específico para consecução das ordens do 

sistema escolarizado; o currículo é a carta magna que atesta os conhecimentos 

distribuídos por níveis de ensino, suas matérias e disciplinas; os professores são agentes 

responsáveis pela organização dos dispositivos pedagógicos facilitadores da apreensão 

dos conhecimentos e formação das condutas; e, finalmente, as normas são dispositivos 

que exercem coercibilidade sobre os sujeitos escolares. 

 Pergunta que continua a provocar instabilidade nos pesquisadores da cultura 

escolar é a que o autor faz sobre termos ou não instrumentos próprios para analisar 

historicamente a cultura escolar, visto que a função da escola vai sendo redesenhada em 

cada época histórica. Assim, na década de 1970 os estudos atribuem à escola “[...] „o 

meio inventado pela burguesia para adestrar e normalizar o povo‟ [...]” (JULIA, 2001, p. 

11). Desta forma, a escola é compreendida como o locus de reprodução das 

desigualdades sociais, responsável por manter o status quo. Aqui são considerados os 

dispositivos de entradas e saídas (matrículas, evasões, reprovações, aprovações, tempo 

de permanência, dentre outros) que determinam o sucesso ou o fracasso escolar. 

 Noutro sentido, o otimismo que reza sobre a pedagogia normativa, faz voltar a 

escola nos idos de 1980 a condição de espaço de super poder, capaz de provocar 

mudanças sociais significativas na vida dos sujeitos, “[...] onde nada separa intenções de 

resultados.” A utopia centrada no poder atribuído à escola fez apagar a visão sobre os 

conflitos e confluências que se estabeleciam no seu interior. Propõe Julia (2001) uma 

análise que supere as conjecturas externalistas e atinjam as práticas experimentadas 

pelos sujeitos no interior da escola. É preciso então retirar a malha amorfa que 

obscurece a essência da escola, revelar no seu “espaço particular”, abrir a sua “caixa 

preta”. (JULIA, 2001, p. 11-13). 

 O autor justifica o período do seu estudo situado entre os séculos XVI e XIX por 

residirem ali os elementos que julga imprescindível para análise da cultura escolar, 

quais sejam, “[...] espaço escolar específico, cursos graduados em níveis e um corpo 

profissional específico [...]” (JULIA, 2001, p. 14-15). 

 O conceito de Cultura Escolar não pode estar centrado entre o novo e o velho 

apenas, tendo em vista que as mudanças que ocorrem no sistema são quase 

imperceptíveis e, por muitas das vezes, os pesquisadores não as identificam, tendo em 

vista a escassez de fatos que comprovem tais transformações, visto que os traços que 
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revelam as práticas escolares nem sempre são registradas pelos seus agentes ou, quando 

assim o são, pouca relevância recebem, tornando-se obsoletos ou sendo descartados em 

virtude do crescente necessidade das instituições em ocupar os espaços que preservam 

este tipo de fonte. (JULIA, 2001, p.15-16). 

 As inflexões seguem sobre as dificuldades encontradas pelos pesquisadores em 

encontrar indícios das práticas escolares, dadas à escassez das fontes e, quando da sua 

existência, da ausência de sensíveis operações historiográficas capazes de identificar 

elementos que comprovem as significativas apropriações que os sujeitos fizeram das 

imposições que lhe foram feitas pelos sistemas escolares. Afirma que são as mais 

diversas e possíveis fontes que poderiam subsidiar as pesquisas sobre as práticas 

escolares, mas expõe os eixos que, acredita, balizem as investigações sobre a Cultura 

Escolar, como veredas a serem seguidas. 

[...] a primeira via seria interessar-se pelas normas e pelas 

finalidades que regem a escola; a segunda, avaliar o papel 

desempenhado pela profissionalização do trabalho do educador; e a 

terceira, interessar-se pela análise dos conteúdos ensinados e das 

práticas escolares. (JULIA, 2001, p. 19). 

  

 É preciso então observar as ressalvas de Julia (2001), visto que a tríade (norma, 

educadores e práticas escolares) permite o vai e vem da lente do historiador entre as 

escalas da longa e curta durações. As normas como “textos reguladores” são condições 

idealizadas coercitivamente pelos sistemas que nos remetem às práticas, identificadas, 

sobretudo, nos momentos de conflitos, transpondo-nos do ideal dos sistemas para o real 

do interior vivenciado pelos escolares. O autor ilustra com o exemplo do Ratio 

studiorum, conjunto de normas aplicadas aos colégios jesuítas, instituindo um programa 

de estudos e lições padronizado em princípio, depois uma distribuição de funções e 

competências hierarquizadas entre os membros da Companhia de Jesus, mas que sofreu 

diversas modificações e dificuldades em sua elaboração, tendo em vista a extensa 

heterogeneidade existente em cada localidade em que o programa se efetivava. Julia 

(2001) demonstra a força da correspondência como fonte para comprovar as diferentes 

práticas experimentadas pelos inacianos no interior dos colégios, o que revelava as 

singularidades do lugar. 

 A tentativa de padronizar condutas de conversão das almas a Santa Fé Católica, 

através da disciplina do corpo, suscitou revoltas e desprezo pelos colégios e soergueu a 

função da instituição de ser local de aprendizagem de saberes e de incorporação de 

condutas. “A cultura escolar desemboca aqui no remodelamento dos comportamentos, 
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na profunda formação do caráter e das almas que passa por uma disciplina do corpo e 

por uma direção das consciências”. (JULIA, 2001, p. 22). 

 A norma seria uma ideia sem reações, busca da totalidade sem particularizações, 

tentativa sórdida de incorporação do sujeito aos destinos da nação, mas pelos ruídos é 

que conhecemos as práticas. Nos momentos de avalanches, criam-se as resistências e 

daí podemos conhecer as realidades interiores. O corpus dos agentes professores que 

tentam introduzir os escolares as dimensões dos dispositivos a serem ensinadas, vezes 

reproduzindo as premissas instituídas por um programa oficial de ensino, vezes 

reduzindo as incorporações da própria instituição ou até mesmo das suas próprias metas. 

 Julia (2001) afirma que professor e escola não são coagidos como massa de 

manobra. A didática é autonomia da sua “liberdade” e a sua resistência funda-se nas 

funcionalidades dos saberes, recebidos ou não por seus alunos. Mas, as práticas residem 

nas relações imbricadas com as atividades aplicadas aos seus alunos (exercícios, 

ditados, deveres, dentre outros). Ali é possível sentir a forma que o ensino foi idealizado 

e como ele efetivamente se materializa. 

 Por fim o autor conclui ressalvando algumas das lacunas existentes em sua 

exposição, a exemplo da inculcação de “habitus cristão e cívico” no espaço interno da 

escola; a resistência da cultura jovem ao disciplinamento; as transferências culturais em 

via de mão dupla (de dentro para fora e de fora para dentro da escola); e, finalmente, a 

abertura da “caixa preta da escola”, revelação do seu interior, das marcas tatuadas nos 

indivíduos como nova religião que se estabelece sobre os sujeitos, local dos conflitos e 

de disseminação de uma cultura específica (JULIA, 2001, p. 37-38), que melhor será 

explicitada pela congruência das fronteiras dos diversos campos do saber. 

 Carvalho (2003), em seu estudo intitulado “História da Educação: notas em 

torno de uma questão de fronteiras” se refere às novas configurações que delimitam os 

campos de interesses da História da Educação em torno da “[...] enorme capacidade de 

renovar temas e instigar o olhar [...]” presentes na captura dos dispositivos sistêmicos e 

das práticas ordinárias dos sujeitos e da instituição escolar. (CARVALHO, 2003, p. 

257). 

 Os interesses sobre o campo se modificaram, forçando a metamorfose da 

História da Educação e gerando a necessidade de comunicação com outros campos do 

saber, tendo em vista que essa nova configuração gerou uma variabilidade de temáticas, 

levando os pesquisadores a refletirem sobre a construção historiográfica dos seus 

enredos que passaram a reclamar por conceitos e metodologias capazes de atender a 
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nova roupagem historiográfica. Coube a reflexão sobre as fronteiras de uso e 

apropriação de conceitos, o que segundo Carvalho (2003), conduziu os pesquisadores as 

rigores da problematização, redefinindo também a “[...] posição da disciplina no campo 

da pesquisa educacional, pondo em‟ questão o seu caráter de saber subsidiário de outras 

áreas de pesquisa sobre educação.” (CARVALHO, 2003, p. 257). 

 No bojo das transformações a autora traz a necessidade de interlocução entre as 

produções e a concepção alargada de fonte, que conduziu a História da Educação a 

campos antes desprestigiados. Esse movimento suscitou interesses comuns com outros 

campos como os da antropologia e da linguística, dentre outros, sobretudo, em relação 

das práticas desenvolvidas pelos sujeitos que passaram a serem objetos de interesse dos 

pesquisadores. (CARVALHO, 2003, p. 258). 

 A autora afirma que as interlocuções sobre o campo têm interferência da matriz 

teórica francesa defendida pela Nova História Cultural, tendo em vista os privilégios 

atribuídos às “[...] práticas culturais, seus sujeitos e seus produtos, tomados estes 

últimos em sua materialidade de objetos culturais”. (CARVALHO, 2003, p. 259). Ao 

destacar as práticas culturais no âmbito do seu interesse, a História da Educação, 

penetrará em terrenos comuns como aqueles partilhados com a etnografia para 

revelarem o que recobre os movimentos ordinários dos sujeitos e das instituições 

presentes no cotidiano. 

 Há uma desconfiança apresentada por Carvalho (2003) sobre a existência de 

reflexões em torno da antiga produção. Com advento de novas temáticas e da 

reconfiguração do campo, a História da Educação reclama por novos procedimentos de 

incorporação dos referencias teóricos e da composição de conceitos. As novas bases 

precisam redesenhar os velhos objetos, a escola é um exemplo clássico. 

 Indagação crucial proposta pela autora é aquela que dimensiona como a 

historiografia vinha tratando suas “questões, temas e objetos de investigação”. Esse 

deslocamento provoca a interlocução do “velho” com o “novo”; dos modelos 

pedagógicos calcificados com os deslocamentos estabelecidos pelas “práticas 

diferenciadas de apropriação desses modelos”. (CARVALHO, 2003, p. 260-261). 

 Neste sentido, a relação de deslocamento reflete um conceito necessário para 

análise da História da Escola. Trata-se da Cultura Escolar capaz de abranger as relações 

intrínsecas entre os dispositivos organizacionais, trazidos em normas pelo sistema 

escolar e, as formas diversas que os sujeitos se apropriam e delas fazem uso. Assim, no 

intermédio desse processo a Cultura Escolar destaca “[...] as práticas constitutivas de 
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uma sociabilidade escolar e de um modo, também escolar, de transmissão cultural”. 

(CARVALHO, 2003, p. 261).   

 As práticas estão imbricadas nas normas que são impostas a escola. Elas 

ocorrem no terreno árido, geograficamente constituído por um tempo e um espaço 

escolar. São espaços de transmissão de saberes, normas e condutas, mas a autora não se 

esquece de destacar as táticas certeauneanas de apropriação que delas fazem os sujeitos 

envolvidos. Os sujeitos escolares perpassam no texto a concepção de escolares centrada 

apenas na figura de professores e alunos, estendendo-se a “[...] inspetores, diretores de 

escola, alunos, etc.” (CARVALHO, 2003, p. 261). 

 As práticas também são destacadas pela autora por sua acepção material e, neste 

sentido faz associação às reformas sofridas pela história das idéias pedagógicas não 

mais dissociando idéias dos seus sujeitos produtores e dos suportes matérias que as 

sustentam. Tomam destaque também o universo das representações em que “[...] agentes 

determinados fazem de si mesmos, de suas práticas, das práticas de outros agentes, de 

instituições – como a escola e dos processos que as constituem”. (CARVALHO, 2003, 

p. 261). 

 A materialidade escolar está representada nos usos escolares postos nos objetos 

que passa a duas dimensões: a da investigação e da sua própria dimensão material. É 

nesse novo sentido que o campo passa a reclamar por novos conceitos adequadas as 

exigências de esclarecimento sobre as relações imbricadas nos usos que os sujeitos 

fazem dos modelos que lhe são impostos. Carvalho (2003) exemplifica com o conceito 

de Forma Escolar que possibilita 

Repertoriar através da disparidade indefinida dos gestos 

profissionais, as inventariantes da intervenção pedagógica, ligadas 

não aos imperativos de toda transmissão de saberes mas à „forma 

escola‟ da transmissão. (CHARTIER apud CARVALHO, 2003, p. 

262). 

  

 A utilização dos conceitos permite o trânsito pelo universo elucidativo das 

práticas ordinárias que constituem o “real inventado” da escola, permitindo historicizá-

la como objeto de novos interesses, mergulhando na sua intimidade, desnudando-a, 

ouvindo os como os saberes impostos aos sujeitos, ressignificam-se em saber fazer pelas 

tessituras das táticas utilizadas à surdina das estratégias dos dispositivos normativos. 

Neste sentido, as práticas são movimentos resultantes dos conflitos e confluências de 

múltiplos dispositivos e sendo a escola o palco de exercício dessas maneiras de ser e 

fazer dos sujeitos exprime então um jeito peculiar de ser no tempo e no espaço. A esta 
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inflexão, caberia à interlocução feita pela autora com o conceito Modelo Escolar de 

Educação como 

construção histórica resultante da intersecção de uma pluralidade 

de dispositivos científicos, religiosos, políticos e pedagógicos que 

definiram a modernidade como sociedade da escolarização. 

(VALERA, ALVARES-URIA apud CARVALHO, 2010, p. 262). 

 

 A autora afirma que a parte da renovação da historiografia baseia-se nessa 

dimensão de enxergar a “materialidade das práticas, dos objetos e de seus usos” 

dotando-os de visibilidade, tirando-o da perspectiva virtual do discurso, tornando-o real 

nas práticas cotidianas, como as práticas de ensinar que “[...] se materializam em outras 

práticas; práticas nas quais a arte de aprender materializa-se no exercício de 

competências bem determinadas e observáveis em usos escolarmente determinados.” 

(CARVALHO, 2003, p. 263). 

  Com a diminuição das fronteiras, a percepção das relações estabelecidas entre 

os dispositivos normativos de transmissão dos saberes e as práticas ordinárias escolares 

que atingem o saber-fazer seria possível remover a tessitura amorfa que reside nas 

análises de um tradicionalismo recorrente e transitar por caminhos renovados por 

temáticas antes desprestigiadas ou esquecidas e objetos e fontes diversificados? 

 Numa intersecção entre a História Social e a História Cultural, Faria Filho 

(2007), mergulha nas margens que confrontam e/ou confluem os processos e as 

consequências da escolarização e as práticas e representações dos sujeitos envolvidos no 

fenômeno escolar. No seu texto intitulado “Escolarização e cultura escolar no Brasil: 

reflexões em torno de alguns pressupostos e desafios”, o autor transita entre o universal 

e o particular através do território da mesoabordagem, lugar onde reside o conceito 

Cultura Escolar. 

 Para compreendermos essa relação Faria Filho (2007) apresenta diferentes 

conceitos de Escolarização como um termo que 

Pretende designar o estabelecimento de processos e políticas 

concernentes à “organização” de uma rede, ou redes, de 

instituições, mais ou menos formais, responsáveis seja pelo ensino 

elementar da leitura, da escrita, do cálculo e, no mais das vezes, da 

moral e da religião, seja pelo atendimento em níveis posteriores e 

mais aprofundados. Em outra acepção, escolarização é entendida 

como a produção de representações sociais que têm na escola o 

locus fundamental de articulação e divulgação de seus sentidos e 

significados. Neste caso, a atenção volta-se para o que tenho 

chamado de implicações/dimensões sociais, culturais e políticas da 

escolarização, abrangendo questões relacionadas ao letramento, ao 

reconhecimento ou não das competências culturais e políticas dos 
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diversos sujeitos sociais e à emergência da profissão docente no 

Brasil. (FARIA FILHO, 2007, p. 194). 

 

 O autor traz no primeiro conceito a acepção à organização dos dispositivos 

escolares configurados pelos sistemas nacionais de ensino. Já no segundo conceito, faz 

alusão à perspectiva da forma escolar, como uma “[...] forma especificamente escolar de 

socialização da infância e da juventude”. (FARIA FILHO, 2007, p. 194). 

 Em um terceiro significado do termo escolarização, o autor conceitua como “[...] 

ato ou efeito de tornar escolar, ou seja, o processo de submetimento de pessoas, 

conhecimentos, sensibilidades e valores aos imperativos escolares”. (FARIA FILHO, 

2007, p. 195). Nesta última fronteira do conceito de escolarização, regida pelas formas 

de imposição dos dispositivos de escolarização com a formatação específica da Cultura 

Escolar, percebemos um movimento processual, um ato que a um só tempo cria uma 

Cultura própria da escola em meio à apropriação das manifestações gerais da Cultura 

em que está inserida. 

 Neste sentido, Faria Filho (2007), afirma a necessidade de categorizar a Cultura 

Escolar como forma de compreender a dinâmica social estabelecida pelos processos de 

escolarização, através da articulação, descrição e análise da essência presente no 

fenômeno educativo, definindo-a como a 

Forma como em uma situação histórica concreta e particular são 

articuladas e representadas, pelos sujeitos escolares, as dimensões 

espaço-temporais do fenômeno educativo escolar, os 

conhecimentos, as sensibilidades e os valores a serem transmitidos 

e a materialidade e os métodos escolares. (FARIA FILHO, 2007, p. 

195). 

 

 O conceito Cultura Escolar é geograficamente situada na mesoabordagem, num 

lugar estabelecido entre a longa duração dos macroprocessos de escolarização e dos 

microprocessos das práticas sociais, construída sobre as representações que os sujeitos 

constroem pelas apropriações que fazem sobre o que lhe é imposto. Nessa fronteira 

tênue, o autor afirma que os pesquisadores necessitariam posicionar bem as suas lentes 

no “jogo das escalas revelianas” para possibilitar que suas narrativas tornem-se 

inteligíveis. 

 Ao perceber a Cultura Escolar como constructo teórico, Faria Filho (2007) 

atribui a ela papel relevante tanto na acepção metodológica, operacionalizando a 

pesquisa; quanto como fundamento de inflexão ao organizar e envolver as “múltiplas 

facetas da experiência escolar”. (FARIA FILHO, 2007, p. 197). Sendo conceito 

transistórica e de valor heurístico, o autor ressalva para o perigo de fecharmos a sua 
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compreensão a unicidade de um conceito, tendo em vista que além de cuidar dos 

imperativos de transmissão cultural dos dispositivos organizados em um tempos e um 

espaço escolar, é também objeto histórico por condensar as práticas vivenciadas nas 

experiências dos escolares. 

 Desta forma, Faria Filho (2007) aponta para o cuidado de singularizar o termo 

enquanto conceito de análise, mas pluralizá-lo como objeto ou campo de estudo. Nesta 

última acepção múltipla se compara aos processos de escolarização no sentido em que 

ambos são processos e as Culturas Escolares trariam como resultado as experiências e 

os sentidos confluídos ou confrontados pelos sujeitos escolares com outras culturas, 

também institucionais, a exemplo da familiar e religiosa. As resultantes das afluências e 

da subversão constroem os pertencimentos e identidades dos sujeitos que alimentam as 

especificidades das Culturas Escolares. (FARIA FILHO, 2007, p. 198). 

 Numa perspectiva implícita certeauneana, o autor se preocupa em sopesar os 

valores atribuídos às políticas discursivas a (des)estruturação das culturas escolares, 

descrevendo as práticas e experiências educativas que, por vezes não norteiam a 

consciências dos sujeitos-atores escolares das suas próprias práticas. Assim, a 

linguagem traria a luz do discurso muito mais o virtual que o real. Noutra acepção, 

preocupa-se em considerar o movimento duplo de reprodução e transformação, 

paradoxalmente vivificado na cultura escolar, ilustrando com o exemplo da escola 

primária brasileira que assume uma perspectiva de análise as múltiplas concepções de 

culturas escolares, concernentes a características que a particularizam em momentos 

históricos diferenciados, vezes ausentes ou rarefeita nos momentos iniciais do processo 

de escolarização, por falta de elementos experienciais vividos pelos sujeitos escolares, 

outras pela presença forte e marcante da complexidade dos processos da escola. (FARIA 

FILHO, 2007, p. 200-2001). 

 A dimensão dos perigos de passagem de uma história dita tradicional para uma 

história cultural, reservar cuidados. O autor aponta para ausência de pesquisa de base 

que passassem a sustentar das pesquisas que vêm se desenvolvendo em torno de 

temáticas tão variadas e cada vez mais específicas. Alerta para nossa realidade que na 

diminuição das fronteiras com outras ciências e numa interlocução com a historiografia, 

não preparamos os nossos pesquisadores, criamos uma política massificante da 

produção acadêmica, sem adentrarmos no universo profundo das bases que nos trariam 

o suporte elucidativo de compreensão dos novos modelos historiográficos educacionais. 

Outro alerta situa-se na condição de “estudo das práticas” que, como afirma o autor, 
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coloca-se como a “pedra de toque” das pesquisas desenvolvidas utilizando o conceito 

Cultura Escolar. Ressalva para confusão que pode ser construída entre as práticas 

reveladas nos objetos historicizados ou àquelas meramente prescritivas de outras 

práticas, “[...], ou seja, em boa parte estamos lidando mais com culturas escolares 

prescritas do que com culturas escolares praticadas no interior das escolas.” (FARIA 

FILHO, 2007, p. 205-207). 

 As críticas de Faria Filho (2007) se afinam no fim do seu estudo ao denunciar o 

lugar de comodidade com que os pesquisadores têm naturalizado os seus discursos ao 

afirmar que são historiadores culturais das práticas e representações. Esse lugar comum 

ainda resguarda a condição de exclusividade atribuída a matriz de tradição francesa, sob 

a égide de Roger Chartier, desconsiderando outras tradições. Assim, a afirmação de 

transitar pelo universo da história cultural e fazer uso do conceito cultura escolar parece 

não assumir perspectiva tão simplória. Por outro lado, o autor suaviza o seu discurso ao 

propor que as inovações no campo da História da Educação se deram pelas 

possibilidades de produção de estudos sobre o cotidiano escolar, construindo uma nova 

perspectiva histórica das instituições escolares. Por fim, questiona sobre o lugar restrito 

da discussão sobre o “novo” e sobre as respostas que essa metamorfose sofrida pelo 

campo tem dado “[...] às exigências do presente sob pena de estarmos alimentando 

perspectivas teóricas e políticas que, no campo da historiografia, estaríamos 

combatendo.” (FARIA FILHO, 2007, p. 207-209). 

 Num texto intitulado Cultura escolar: da migração do conceito à sua 

objectivação, Felgueiras (2010) concebe o termo como “[...] um lugar quase comum da 

historiografia da educação.” (FELGUEIRAS, 2010, p. 17), mas nascido de uma relação 

necessária entre cultura e escola que precisa ser considerada na análise do conceito.  

 Essa relação se funda em fronteiras de advertências que se assentam em seus 

“alcances e limites”, sentidos compreendidos nas largas margens de sua abrangência e 

de sua utilização, compreendidos ainda pelas divergentes assimilações que tomamos do 

termo, complexando-o pelas variadas significações conceituais que a ele atribuímos, 

tornando-o “dissemelhante” e gerando conjecturas teóricas diferentes, mas ao mesmo 

tempo legítimas, quando são capazes de trazer “luz” aos fatos perquiridos. 

 A autora destaca as mutações sofridas pelo conceito de Cultura, sem retornar ad 

infinitum, mas chegando aos conceitos longínquos como àqueles adstritos às 

significações de Cultura relacionadas ao “cultivo dos campos”, transformando-se depois 

em “cultivo do espírito” numa acepção de “[...] tratar com frequência as letras, as 
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relações de alguém; dar-se com assiduidade ao estudo, ao trato” (FELGUEIRAS, 2010, 

p. 18).  

 Apresenta a tradição francesa que traz a sua acepção sobre Cultura numa 

perspectiva imaterial, traduzindo o termo Cultura a partir do que “[...] de melhor uma 

época produziu no campo das letras e das artes, e que seria composta pelas suas 

concepções mais elaboradas do direito, da filosofia, da moral, da literatura, da religião.” 

(FELGUEIRAS, 2010, p. 18). 

 Ali os pensamentos e as ideias constituíram os dispositivos imateriais de uma 

sociedade, presentes nas perspectivas do subjetivismo. Do contrário, a partir do século 

XVIII, a autora apresenta uma conotação objetivada, material, de concretude sobre os 

parâmetros definidores do termo Cultura instituída na relação com as premissas 

civilizatórias, pautados sobre “[...] as realizações técnicas, do Progresso, da riqueza 

material, que incorpora as ideias mas lhe dá uma tradução concreta, objectivada e 

observável em técnicas, modos de vida, níveis de consumo, realizações de todo o tipo.” 

(FELGUEIRAS, 2010, p. 18).  

 A definição do conceito de Cultura encontra exequibilidade nos processos 

civilizatórios definidores de cada tipo de sociedade, caracterizando em seu interior cada 

grupo e alocando ali cada sujeito. As relações do progresso estão adstritas às sociedades 

modernas, desenhadas sobre o complexo material presente, sobretudo nos domínios da 

cidade 

Daí o surgir da noção de cultura material, termo cunhado por 

arqueólogos, pré-historiadores e mais tarde historiadores da Nova 

História, que a definem como “conjunto de resultados materiais, 

fruto de acções distintas inspiradas por uma mesma tradição” 

(FELGUEIRAS, 2010, p. 19) 

 

 Ao estabelecer uma relação entre a História, a Cultura e as Civilizações o 

Movimento dos Annales idealiza uma História Global, numa tentativa de tratar as 

divergentes realidades sociais através do lugar do comum. A concepção de Cultura 

ganha valor nas narrativas, apresentada como “[...] sistema de normas e valores e como 

conjunto de obras-primas de uma época ou sociedade [...]” (FELGUEIRAS, 2010, p. 

19). Entretanto, essa abrangência conceitual metódica, não inclui o sistema educacional 

no terreno do processo civilizatório nobiliário cultural. 

 O alargamento da gesta civilizatória vai alcançar dimensões geopolíticas e nesse 

sentido, instituíram-se as divisões fronteiriças de civilização, a exemplo dos blocos 
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ocidentais e orientais. Surgem dificuldades maiores em encontrar o lugar do comum e 

construir uma concepção de História Global. 

 A História das Mentalidades surge como uma nova possibilidade de agrupar as 

dimensões totalizantes que abarcaria o que há de comum no conceito de Cultura 

baseado no “habitus e produções culturais” de cada época. Todavia, o pós-guerra, 

sacode os brios da “sensibilidade do vivido e suas experiências”. Há necessidade de 

centrar a história no próprio sujeito, tratar das questões de “gênero, idade, estratos 

sociais”, dentre outras que remetem à aproximação da História com os campos da 

Linguística, Psicologia e Antropologia. 

 Os alcances geográficos com a Antropologia descritiva fez a História apropriar-

se do conceito de Cultura 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). 

É, todavia, como os limites fronteiriços diminuídos com a Linguística que trará à baila a 

valorização do discurso como lugar de aproximação do real, do vivido, do 

experimentado, do ordinário, do comum. 

 As práticas cotidianas ganham corpo e o indivíduo surge como ator em destaque 

no cenário social. O real está imbricado no vivido e com isso os preceitos atuais do 

conceito de cultura não fogem da dimensão dos processos ordinários do ser. Nesse 

sentido, a cultura do vivido é a cultura sem fronteiras, vasta, multidimensionada, capaz 

de atingir qualquer campo, inclusive o escolar. 

 Nesse sentido Felgueiras (2010) chama atenção para ambiguidade instituída num 

conceito capaz de conceber todas as dimensões de cultura e questiona sobre o lugar da 

Cultura Escolar tão recorrente nos atuais estudos em História da Educação 

A migração do termo cultura para contextos tão diversos dilatou de 

tal modo o seu significado, que se apresenta hoje mais como um 

instrumento de manipulação, com vista a obter a adesão dos 

indivíduos do que um conceito capaz de designar, de forma 

precisa, uma dada realidade. Nesta migração o conceito conservou 

o seu traço de accão. A cultura designava o procedimento, mais do 

que a qualidade, de arrancar do campo (material ou espiritual) um 

bem necessário. Na asserção comum, a cultura passou a designar 

mais a qualidade – o traço que permite fazer a distinção entre 

grupos sociais. A cultura do espírito, que implicava tempo para a 

frequência das letras, para a assiduidade ao estudo, em suma para a 

aprendizagem, passou a designar sobretudo um ornato, que 

distinguia, hierarquizava e excluía outras formas de cultura. 

(FELGUEIRAS, 2010, p. 22-23). 
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 As adjetivações ao termo Cultura é outro assunto discutido por Felgueiras 

(2010), que percebe a perda do caráter universalizante do termo quando a especialização 

o qualifica. Daí a diversidade de culturas adjetivadas e nesse universo, também a 

Cultura Escolar se encontra. A saída para diversidade continua sendo a busca dos 

elementos comuns, afins, as resultantes vivenciadas pelos homens, características de 

suas práticas sociais, formando um arcabouço cultural memorável e transmissível.  

 Lembremos que a especificidade em ser a Cultura também Escolar, nasce da 

premissa relacional estabelecida no início das inflexões me Felgueiras (2010) quando as 

dimensões de alcance e limites de uma Cultura singularmente construída no universo 

escolar devem conduzir o nosso olhar a compreensão de escola, apresentada pela autora 

como “[...] local ou espaço da vida escolar [...]”, cenário de atuação dos “[...] escolares e 

todos aqueles que desenvolvem a sua actividade no quadro da escola.” (FELGUEIRAS, 

2010, p. 22). 

 A escola então é o espaço delimitado, definido para aplicação das forças 

normativas de organização dos dispositivos de ensino. Os atores escolares assumem o 

seu papel nesse ínterim. Professores e alunos são manipulados por um exercício que não 

nos parece “livres”, mas imposto por ideias e condutas que precisam ser transmitidas. 

Esse seria o sentido de uma condição cultural de imposição sistematizante, ou seja, a 

apreensão de preceitos culturais previamente definidos, aparentemente comuns, 

lançados as bases de um conhecimento curricular. Todavia, há desordens, 

desobediências, resistências que são construídas nas sombras; práticas que dimensionam 

o que os sujeitos, atores do cenário escolar, fazem com os conhecimentos que lhe são 

impostos. O lugar do “comum” é um lugar de conflito. A Cultura Escolar não convive 

sempre em passividades com as demais culturas. 

 Como aclaração do que foi a nossa análise sobre as dissertações, observamos o 

trânsito de aproximação que fez a Cultura e a História da Linguística, e nesse sentido o 

lugar de análise do discurso sobre pretensas criações mais  

próximas do virtual do que vivido. E contudo, a ligação ao real 

vivido parece ter-se fortalecido com o estudo do quotidiano, na 

atenção dada à significação dos actores e do observador, que 

formam um todo, numa interacção de significações concorrentes 

mas internas a um espaço ou campo de acção. (FELGUEIRAS, 

2010, p. 20). 

 

 É pela perspectiva do ordinário, do lugar da experiência, do vivido, dos 

processos internos que a significação de Cultura se aproxima das “manifestações do 
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fazer quotidiano” e neste sentido, as fronteiras do cotidiano alargaram-se criando uma 

pluralidade possível de atribuir uma semântica específica a cada adjetivação da Cultura. 

Essa possibilidade criou um universo manipulável do termo que segundo Felgueiras 

(2010) estaria na ordem muita mais de cooptação dos sujeitos as suas premissas do que 

ser “[...] capaz de designar, de forma precisa, uma dada realidade.” (FELGUEIRAS, 

2010, p. 21). 

 Em relação à escola, as conjecturas estariam muito mais nos sujeitos e 

instituições, capazes de rememorar e transmitir um capital cultural vivido e transmitido 

pelas relações estabelecidas no cotidiano. Todavia, o espaço escolar é um universo 

normatizado, capaz de dizer ao sujeito seus direitos e obrigações, posicionar-lhe 

socialmente, mas nem sempre harmonioso. Resguardem-se as táticas utilizadas pelos 

silenciados em revelar as suas “normas” ou suas “maneiras de ser e fazer ordinárias”.  

 Nas estratégias dos macroprocessos de escolarização existe o lugar de um sujeito 

que não concebe apenas as transmissões oficiais dos conhecimentos impostos e 

validados pelos currículos num espaço e num determinado tempo escolar. Os sujeitos e 

as instituições escolares burlam normas por táticas silenciosas, criadoras de uma 

semântica própria, representativa de significados e significantes de pertencimento. 

 Tomando a metáfora aeronáutica da “caixa negra” utilizada por Julia (1993), 

Felgueiras (2010) a concebe pela opacidade, nuvem que encobriria a realidade escolar, 

escondendo no seu íntimo as variadas práticas interna corporis. Desta forma, toma uso 

de um conceito que se tornou lugar comum para muitos dos pesquisadores em História 

da Educação de Cultura Escolar, citado anteriormente
9
. 

 Utiliza-se da tríade espaço próprio, currículo estruturado em níveis de ensino e 

corpo profissional especializado, como compositores essenciais para existência de uma 

Cultura Escolar. Nesse locus da escola estariam também suas disciplinas como “produto 

específico” e diferenciado de “outras práticas sociais”, posição cherveleana apresentada 

pela autora. 

 Felgueiras (2010) faz uma ressalva às posições de Julia (1993) e Chervel (1996) 

quanto da definição de práticas “[...] como modos de uso de determinados métodos e 

matérias de ensino [...]”, num transcurso realizado do macro ou meso pelo uso de fontes 

pautadas em documentos oficiais normativos para os materiais produzidos ou utilizados 

pelas localidades, numa concepção de micro. Todavia, as conjecturas foram construídas 

                                                 
9
 O conceito de cultura escolar, cunhado por Dominique Julia (2001) e citado por Margarida Louro 

Felgueiras (2010), encontra-se na p. 39 desta dissertação. 
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nos idos de 1990 e as percepções sobre as práticas escolares se metamorfosearam nos 

novos materiais. (FELGUEIRAS, 2010, p. 26). 

 Por fim a autora lança o alcance da Cultura Escolar às dimensões experienciadas 

pelo sujeito nas suas relações com o mundo que o antecede por uma sucessiva 

decodificação das representações físicas e ideais que resultam em introspecção singular, 

residente no universo simbólico do próprio sujeito. A escola então é um desses lugares 

mantenedores de uma arquitetura representativa das relações sociais presentes nas 

relações geograficamente instituídas com o sujeito e que “[...] representam estruturas 

relativamente estáveis, que enquadram as acções dos actores e de que estes, muitas 

vezes, não tomam consciência.” (FELGUEIRAS, 2010, p. 27). 

 A escola então torna-se um objeto material e histórico que tem algo a dizer. 

Estabelece uma comunicação com os seus atores e torna-se, muitas das vezes, mais 

expressiva que os seus próprios sujeitos por dimensionar e agrupar uma simbologia 

narrativa posta nas suas entranhas. A dimensão do território material escolar conceberia 

uma infinidade de objetos capazes de revelar o cotidiano das práticas ali concebidas, 

que são trocas simbólicas estabelecidas com os sujeitos. Aquele espaço é revelador dos 

nossos modos de viver e se organizar. Estruturam os dispositivos de aprendizagem, mas 

preservam também traços afetivos de nossas trajetórias. Desta forma, o estudo da 

Cultura Material Escolar “[...] revela uma civilização que cria a escola e ao mesmo 

tempo a sociedade que é criada pela escola.” (FELGUEIRAS, 2010, p.31). 

 As inflexões de Felgueiras (2010) revelam preocupações com as múltiplas 

dimensões alçada pelo termo Cultura Escolar, visto que, entre os alcances e limites é 

preciso situar o lugar fronteiriço das migrações. Com a naturalização do conceito de 

Cultura atribuída descritivamente a quaisquer dimensões da manifestação humana, 

fundou-se a congregação de sujeitos em torno de verdades inquestionáveis, 

representativas que seriam das práticas humanas.  

 Dos primórdios do conceito, da relação entre Cultura e Escola, da apreensão da 

dimensão material da cultura escolar, os usos são vulneráveis aos tempos históricos. E 

assim, o lugar do comum, ou do quase comum, é uma posição legitimada no espaço da 

pesquisa e no universo virtual do discurso. É preciso mobilização constante dos campos 

e vigilância das margens estabelecida sobre o conceito Cultura Escolar. 
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1.2 – A produção recente em História da Educação e a Cultura Escolar: limites e 

alcances 

 

 Foi preciso então observar os limites e a ampliação dessa renovação modelar 

ocorrida nas pesquisas desenvolvidas pelos alunos do Mestrado em Educação do Núcleo 

de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe, que se 

apropriaram do conceito Cultura Escolar como forma de embasamento teórico para 

elucidação das práticas vivenciadas no interior da escola, por duas vertentes. A primeira 

diz respeito ao caráter fronteiriço e de interlocução com os demais campos do saber. A 

segunda, sobre as concepções incorporadas pelos mestrandos a respeito dos elementos 

que norteiam a Cultura Escolar, dado o grau dissemelhante presente no termo e a sua 

relação processual com as diversas temáticas de pesquisa. 

 Marcos Levy Albino Bencostta (2010), em um texto intitulado “A cultura escolar 

na historiografia da educação brasileira: Alcances e limites de um conceito” media o 

debate em terreno árido do lugar do conceito de Cultura Escolar entre a História e os 

fenômenos educacionais, objetivando “[...] entender e melhor explicar as práticas 

cotidianas realizadas no interior da escola em sua própria dinâmica [...]”. 

(BENCOSTTA, 2010, p. 33). 

 As migrações do conceito transitam pelas relações estabelecidas entra o que é 

organizado e transmitidos no bojo educacional. Por outro lado, o caminho se centraria 

na forma das práticas de inculcação dos saberes e sobre as inflexões que os sujeitos 

fazem dessas práticas pautadas pelas experiências do vivido no cotidiano escolar. Essa 

complexa relação é comparada pelo autor pelo uso do labirinto das ideias, mas com a 

clarividência de não fazer uso do fio de Ariadne para superar suas diversas curvas, 

conduzindo Teseu a luz da saída. (BENCOSTTA, 2010, p. 34). 

 Bencostta (2010) convida o leitor a refletir sobre o papel da Teoria da História, 

mediado pelo embate monumental entre a filosofia de Guy Lardreau e História de 

Georges Duby. Este último atribui a História a condição “[...] saber útil. Nesse sentido a 

história o faria pensar que ela coopera na formação dos indivíduos formadores de 

opiniões mais livres, tornando-os aptos a construir análises com maior clareza na 

expressão das idéias.” (BENCOSTTA, 2010, p. 34), possibilitando aos indivíduos a 

compreensão sobre os processos complexos de explicação do real, colaborando para 

uma leitura do presente menos inocente e, nesse sentido entender as interfaces 
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mediadoras da relação entre elementos que compõe uma cultura e as composições 

sociais estruturantes. 

 Numa perspectiva certeauneana o autor aponta para uma concepção de História 

pautada num discurso inteligível imbricado na realidade social em debate, não inserida 

numa perspectiva de conjecturas generalizadas que lançam às margens os sujeitos e as 

descontinuidades temporais.  Essa compreensão do papel da História é corroborada por 

Duby quando associa o discurso as práticas humanas, subjetivas, imaginativas, criadoras 

de realidades. (BENCOSTTA, 2010, p. 35). Tudo isto reside sobre os questionamentos 

que teimam em encontrar o lugar das narrativas como formas inteligíveis de “explicação 

histórica”. 

 Bencostta (2010) dialoga com Levi (1998) sobre a explicação das realidades 

contaminadas por variados fenômenos desordenados, sem obediência a padrões e regras 

fixas, multiformes. Nesse caleidoscópio resta ao historiador à operação historiográfica e 

a articulação a um método de “[...] organização, elaboração e realização das 

interpretações que estabeleçam um colóquio com o público [...]” (BENCOSTTA, 2010, 

p. 35) por uma narrativa inteligível, numa via de mão dupla entre passado e presente, 

capaz de construir um “real” pautado em conjecturas do presente, visto que, numa 

justaposição das fronteiras as ciências buscaram as trocas de análises afins sobre as 

novas realidades, àquelas, no mais das vezes, inventadas pelos sujeitos, por suas 

práticas cotidianas.  

 O papel do conceito como clarificador e formador das opiniões estendidas da 

realidade se configura como elemento essencial na composição dos enredos 

historiográficos. Entretanto, o autor nos alerta para preservação das suas características 

e particularidades “únicas e próprias”. 

[...] conceitos históricos são expressões dos acontecimentos que 

têm seus fundamentos na realidade histórica, contudo, não de 

modo mecânico ou explícito. E tomando como exemplo o conceito 

de cultura escolar, o armazenamento de conhecimento 

historiográfico torna-se, portanto, uma ferramenta exequível para 

que o historiador da educação tome como princípio o 

estabelecimento de plataformas de diálogo com a experiência de 

um passado relacionado ao universo escolar, como forma de 

esquivar seu olhar das fendas e fragmentos que podem ser 

agregadas ao conceito de cultura escolar. E não vale a pena correr 

o sério risco de apenas encontrar no acontecimento uma resposta já 

tabulada pelos conceitos. (CARDOSO JR. apud BENCOSTTA, 

2010, p. 36-37). 
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 Mesmo com a flexibilidade permitida ao historiador em transitar pelo passado a 

partir do presente, é preciso preservar os traços específicos daquele momento histórico. 

Nesse sentido, a utilização do conceito de Cultura Escolar, embora transistórico, 

heurístico, capaz de mediar às experiências dos sujeitos escolares como pontes do 

presente para o passado escolar na compreensão de suas práticas, precisa preservar 

traços que são singulares daquela realidade construída ou inventada.  

 O autor revela na ágora dos embates sobre o conceito de Cultura Escolar o 

“impacto epistemológico” que este tem causado ao campo historiográfico educacional, 

sobretudo, pela sua condição de “[...] tornar inteligível as numerosas relações de 

interdependência ou subordinação da educação.” (SOUZA, VALDEMARIN apud 

BENCOSTTA, 2010, p. 37). Ainda sobre a relevância do conceito de Cultura Escolar, 

Bencostta (2010) dialoga com Vidal (2007) quando esta autora classifica como 

“irrefutável” a necessidade do uso do conceito para entendermos as complexas relações 

dos fenômenos que se processam na escola através da regulamentação das ações dos 

sujeitos escolares que nem sempre as cumprem. (VIDAL apud BENCOSTTA, 2010, p. 

38). 

 Para dimensionar o alcance do termo, Bencostta (2010), convida o leitor a uma 

reflexão sobre as produções vinculadas ao campo em que os autores lançaram suas 

lentes às semânticas da Cultura Escolar, conforme tabela abaixo. 

 

Quadro II – Análise da produção recente da História da Educação sobre a Cultura 

Escolar 

 

Titulo do Estudo Autor Ano Observações 

Uma biblioteca pedagógica 

francesa para a Escola Normal 

de São Paulo (1882): livros de 

formação profissional e 

circulação de modelos culturais. 

Marta Maria 

Chagas de 

Carvalho 

2007 Estudo dos aspectos 

materiais presentes nos 

impressos, livros e revistas 

educacionais que circularam 

no Brasil da segunda metade 

dos Novecentos e primeira 

metade do século XX. 

Histórias, Idéias e Trajetórias de 

Cultura Escolar. 

Carlota Boto 2005 Relação da cultura escolar 

com a cultura da leitura; 

constituição dos textos e 

análise dos discursos. 

A Pedagogia da Ilustração: uma 

face do impresso 

Maria Helena 

Câmara Bastos 

2007 Estudo das imagens dos 

impressos com suas capas 

Educadores à meia-luz: um 

estudo sobe a Revista de Ensino 

da Associação Beneficente do 

Professorado Público de São 

Denice Bárbara 

Catani 

2003a Manifestação da cultura 

escolar presente na história 

da profissão docente. 
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Paulo (1902-1918) 

Práticas de formação e ofício 

docente 

Denice Bárbara 

Catani 

2003b Manifestação da cultura 

escolar presente na história 

da profissão docente. 

No tom e no tema: escritas 

ordinárias na perspectivas da 

cultura escolar (segunda metade 

do século XX) 

Maria Teresa 

Santos Cunha 

2007b História Cultural dos saberes 

pedagógicos presentes nas 

informações sobre o 

cotidiano escolar inscritas 

em cadernos de 

planejamento de professores. 

Vestígios da cultura material 

escolar. 

Rosa Fátima de 

Souza 

2007ª Cultura Material Escolar; 

Arquitetura e material 

didático-pedagógico 

História da Cultura Material 

Escolar: um balanço inicial 

Rosa Fátima de 

Souza 

2007b Cultura Material Escolar; 

Arquitetura e material 

didático-pedagógico 

Desafios da Arquitetura 

Escolar: construção de uma 

temática em História da 

Educação. 

Marcus Levy 

Albino Bencostta 

2007 Arquitetura escolar como 

portadora de signos que 

constroem linguagens 

técnicas, artísticas e 

simbólicas. 

Entre a multiplicidade e a 

história: o espaço e a arquitetura 

escolares nas recentes 

historiografias educativas 

espanhola e brasileira. 

Marcus Levy 

Albino Bencosta e 

Antonio Viñao 

Frago 

2008 Espaços desejados ou 

propostos e espaços 

prescritos legalmente; 

distribuição e usos dos 

espaços escolares. 

Escolarização e cultura escolar 

no Brasil: reflexões em torno de 

alguns pressupostos e desafios. 

Luciano Mendes de 

Faria Filho 

2007 Reflexo sobre a organização 

dos dispositivos sociais de 

escolarização e as práticas de 

transmissão e apreensão 

pelos sujeitos escolares. 

A higienização dos costumes: 

educação escolar e saúde no 

projeto do Instituto de Hygiene 

de São Paulo (1918-1925) 

Heloísa Helena 

Pimenta Rocha 

2003 Análise sobre a inspeção 

médica escolar ordenados 

por um tipo de conhecimento 

científico sobre a infância. 

A Escola como laboratório Heloísa Helena 

Pimenta Rocha 

2007 Análise sobre a inspeção 

médica escolar ordenados 

por um tipo de conhecimento 

científico sobre a infância. 

Cronologias da vida e formas da 

escola. 

José Gonçalves 

Gondra 

2007 Estudo sobre os manuais de 

higiene e a homogeneização 

das repartições das idades, 

desconsiderando as 

experiências culturais da 

infância. 

La Historia de las disciplinas 

escolares. 

Antonio Viñao 

Frago 

2006 Estudos da história das 

disciplinas escolares e do 

currículo sob a investigação 

da cultura escolar 

História das disciplinas 

escolares no Brasil: 

contribuições para o debate 

Marcus Aurélio 

Taborda 

2003 Estudo das disciplinas 

escolares, saberes e suas 

práticas. 

Educação do corpo na escola 

brasileira 

Marcus Aurélio 

Taborda 

2006 Estudo das disciplinas 

escolares, saberes e suas 
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práticas. 

Educando pelo corpo: saberes e 

práticas na instrução pública 

primária nos finais do século 

XIX 

Marcus Aurélio 

Taborda 

2007 Estudo das disciplinas 

escolares, saberes e suas 

práticas. 

Estudando as lições de coisas Vera Valdemarin 2004 Estudo sobre os livros 

escolares e os métodos 

Interfaces de pesquisa sobre 

manuais didáticos. 

Vera Valdemarin 2007 Estudo sobre os livros 

escolares e os métodos 

História das disciplinas 

escolares no Brasil: 

contribuições para o debate 

Serlei Fischer 

Ranzi 

2003 Disciplinas escolares; O 

alcance da memória de 

professores construídas por 

sua prática docente 

Memória e História das 

Disciplinas Escolares: 

possibilidades de uma 

aproximação 

Serlei Fischer 

Ranzi 

2007 Disciplinas escolares; O 

alcance da memória de 

professores construída por 

sua prática docente. 

Intelectuais, Educação e 

Modernidade no Paraná (1886-

1964) 

Carlos Eduardo 

Vieira 

2007a Análise dos discursos 

educativos a partir da 

expressão das ideias 

Intelectuais e o discurso da 

modernidade na I Conferência 

Nacional de Educação (Curitiba 

– 1927) 

Carlos Eduardo 

Vieira 

2007b Percurso de pensadores 

sociais envolvidos nos 

projetos formativos para a 

modernidade. 

Jornal diário como fonte e como 

tema para pesquisa em História 

da Educação: um estudo da 

relação entre imprensa, 

intelectuais e modernidade nos 

anos de 1920 

Carlos Eduardo 

Vieira 

2007c Percurso de pensadores 

sociais envolvidos nos 

projetos formativos para a 

modernidade. 

Recontextualização e retórica na 

análise de discursos 

pedagógicos 

Marcus Vinícius da 

Cunha 

2005 Análise dos discursos 

pedagógicos para explicar o 

fazer pedagógico como uma 

questão fulcral para entender 

a escola contemporânea. 

Leituras e desleituras da obra de 

John Dewey 

Marcus Vinícius da 

Cunha 

2007a Análise dos discursos 

pedagógicos para explicar o 

fazer pedagógico como uma 

questão fulcral para entender 

a escola contemporânea. 

A escola redescobre a cidade 

(Reinterpretação da 

modernidade pedagógica no 

espaço urbano carioca/ 1910-

1935) 

Clarice Nunes 1993 Reconfiguração dos centros 

intelectuais e políticos que 

reproduzem e diversificam, 

criando novas interpretações 

sobre o país. 

Dilemas da modernidade latino-

americana: autoria feminina e 

discurso pedagógico 

Clarice Nunes 2007 Reconfiguração dos centros 

intelectuais e políticos que 

reproduzem e diversificam, 

criando novas interpretações 

sobre o país. 

Fonte: Quadro construído pelo autor a partir da leitura do texto: BENCOSTTA, Marcus Levy Albino. A 

cultura escolar na historiografia da educação brasileira: alcances e limites de um conceito. In: 

FELGUEIRAS, Margarida Louro; VIEIRA, Carlos Eduardo (Eds.) Cultura escolar, migrações e 

cidadania. Porto: Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação e autores, 2010. p. 33-46 
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 Bencosta (2010) inicia e finaliza suas análises indagando: 

Qual o alcance e os limites do conceito de cultura escolar nos 

estudos da história da educação, no sentido de tentar esboçar 

relações possíveis entre ela e a busca incansável da pesquisa em 

querer compreender e explicar o universo escolar? (BENCOSTTA, 

2010, p. 42) 

 

 O autor compreende a diversidade interpretativa que reza sobre o conceito de 

Cultura Escolar, presente, por exemplo, no itinerário que observou sobre as produções 

acima citadas e, da mesma forma, compreende que o conceito é capaz explicar 

“fragmentos do universo escolar”, colaborando para elucidação dos fenômenos 

educacionais. Ressalvas a conversão do termo em contextos explicativos das diversas 

temáticas fora das realidades em que se processaram. As bases elucidativas teóricas e 

discursivas devem voltar-se ao locus das práticas cotidianas que já estão inseridas em 

práticas sociais mais amplas. Finalmente, Bencostta (2010), reitera a sua concepção 

sobre cultura escolar como “expressão intrínseca dos fenômenos educacionais”, capaz 

de contribuir para que o pesquisador compreenda a complexidade ali residente, 

entendendo e explicando o universo escolar. (BENCOSTTA, 2010, p. 44). 

 Itinerário também relevante foi o percorrido por Vidal e Schwartz (2010) 

intitulado Sobre Cultura Escolar e História da Educação: questões para debate. As 

autoras inauguram o texto indagando sobre como as ideias chegam às pessoas que 

pensam sobre as práticas educativas e sobre os canais através dos quais elas são 

transmitidas. Numa inflexão ao estudo desenvolvido por Hameline (1995) sobre a 

fortuna do termo escola ativa na Suíça, as autoras analisam como os processos de 

transmissão se constroem por uma rede complexa de eventos e se situa numa 

temporalidade descontínua entre a curta e a longa duração, provocando metamorfoses 

nas ações dos sujeitos e na ordem do discurso pedagógico. As práticas de apropriação e 

transmissão então precisam sempre ser consideradas no terreno escolar. 

 As heranças das fórmulas de Hameline (1995) são advindas das transformações 

de passagem da escola do trabalho para escola ativa, ressalvando que nas transmissões 

de fortuna, termos representativos das ideias que chegam as pessoas deveram considerar 

as características dos discursos que a criam e a maneira de apropriação que dela os 

sujeitos fazem. Difusão modelar da escola ativa cria corpo por seu slogan de 

modernidade, força do discurso sobre a inventividade do real. Usos muitas das vezes 

desmedidos de análises sagazes. 
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 A comparação com Hameline (1995) da difusão da fórmula da escola ativa é 

feita em relação à expansão do termo Cultura Escolar, presente, segundo as autoras, 

“[...] na maioria das pesquisas atuais do campo educativo, abarcando todas as subáreas 

da educação.” (VIDAL e SCHWARTZ, 2010, p. 14). O termo tem ocupado os espaços 

de eventos específicos educacionais, bem como em publicações especializadas e, a 

fortuna de apropriação e uso do termo ganharia, segundo as autoras, maior visibilidade 

se abríssemos os bancos de dados de teses e dissertações e contabilizássemos os seus 

usos. 

 Uma questão inaugural é essencialmente levantada pelas autoras, qual seja, “[...] 

o que tornou possível a emergência da cultura escolar em nosso meio acadêmico.” 

(VIDAL e SCHWARTZ, 2010, p. 16). Para pacificar essa indagação, se é que essa 

possibilidade existe, as autoras trilharam quatro por caminhos. Primeiro, identificar 

como o campo se interessou pela Cultura e de que forma ocorreu a dispersão do termo e 

suas significações nos idos finais de 1950, tornando-se mais sólido na História da 

Educação nos anos de 1960 e 1970. No segundo momento, as autoras mapearam os 

dissemelhantes conceitos que transitam pelo campo. Em um terceiro momento, 

perceberam como o conceito se desdobra e serve para aclarar os processos educativos 

“dentro e fora” da escola. As autoras estruturam seus itinerários em três subtítulos: A 

cultura como problemática, a cultura escolar e suas definições e os desdobramentos para 

o campo da História da Educação. 

 Em “A cultura como problemática”, as autoras constroem os itinerários da 

Cultura, suas discussões e suas formas de disseminação. Nesse sentido, afirmam que já 

não era novidade os embates sobre o termo nos idos de 1950, tendo em vista que já 

despertava interesse e ocupava os espaços de debates desde o século XIX. O interesse 

partiu em compreender a relação estabelecida entre a cultura e o popular, dava-se pela 

possibilidade de elucidação do segundo pelo primeiro termo. Tomado o clássico de 

Williams (1958) que essencialmente apresentava os aspectos da inteligibilidade dada ao 

campo intelectual pela imbricação dos dois termos: cultura e popular. A massificação do 

popular tem reflexo nas ações das mídias televisas e radiofônicas, alcançando cada vez 

mais a vida ordinária dos lares, o cotidiano dos sujeitos, criando uma margem alargada 

de consumidores através dos altos índices de audiência. 

 Os embates sobre cultura correram pelos idos de 1960 e 1970, tentando decifrar 

os fenômenos estabelecidos pelos conflitos residentes na academia e aqueles 
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popularizados nas massas midiáticas fabricadas pela televisão. Neste sentido, Vidal e 

Schwartz (2010) nos conduz a escola atingida por essa crise, assumindo o binômio das  

 
[...] denúncias dessa instituição como reprodutora dos valores 

dominantes, como as realizadas por Pierre Bourdieu e Jean 

Passeron no famoso livro A reprodução, editado em 1970, 

sinalizavam para uma recusa da cultura hegemônica; por outro 

lado, o crescimento da indústria da comunicação de massa 

aumentava o receio dos educadores de perda do controle da 

disseminação cultural, como diria Michel de Certeau, no artigo A 

cultura e a escola na revista Projet, em 1972. (VIDAL e 

SCHWARTZ, 2010, p.17-18, grifos nossos) 

 

  Nas inflexões das autoras é possível observar o lugar da escola situada nas 

fronteiras da cultura e do popular, sob a égide das denúncias reducionistas de ser apenas 

locus de reprodução dominante e divulgadora da concepção de partido entre o 

eruditismo e o popular, daí a recusa a hegemonia da primeira forma, no mais das vezes 

associada a classe que detinha o poder econômico. Noutra acepção, a divulgação de um 

discurso metafísico pregado pela indústria de comunicação de massas, desestabilizaria a 

escola e, consequentemente o papel centrado no docente, como sujeitos divulgadores de 

práticas culturais formuladas por dispositivos imperativos da escolarização, processo 

questionável pela crise instituída sobre a relação escola e cultura, já que outros canais, a 

exemplo dos midiáticos, também disseminavam informações. 

 Nesse turbilhão, as autoras nos conduz a enxergar o papel de educadores frente a 

uma sociedade posta em xeque. O lugar de fronteira põe a termo a escola em sua relação 

com os processos sociais fora dos seus muros e suas práticas interiorizadas no seu 

cotidiano. Então a escola passa a ser percebida pela lente cherveliana como locus não só 

de transmissão, mas também de produção de uma cultura que lhe própria, escolar. 

 História da educação e Antropologia Cultural começaram a encontrar o lugar 

comum centradas na figura dos sujeitos e de suas vivencias. Estes passam a ser objetos 

de pesquisa das várias ciências e a renovação posta ao conceito de Cultura põe o 

pesquisador a semântica dos praticantes da cultura e as interpretações dadas a essas 

práticas. Na semelhante confluência, os conflitos dos lugares das culturas que habitam o 

interior da escolar se fizeram inevitáveis entre as culturas infantis, juvenis, adultas, 

religiosas, étnicas, dentre outras. (VIDAL e SCHWARTZ, 2010, p. 18). 

[...] estudar a escola como fenômeno cultural implicava descrever 

suas práticas e buscar captar os significados atribuídos a ela pelos 

sujeitos. O movimento supunha valorizar a materialidade do 

mundo escolar, reconhecer os objetos que o habitam, desenhar os 



47 

 

espaços que ocupa e atentar para o tempos que dispõe e para os 

saberes que elabora. (VIDAL e SCHWARTZ, 2010, p. 18). 

 

 No subtítulo A cultura escolar e suas definições as autoras situam a importância 

que o conceito de Cultura Escolar tem assumido no campo da História da Educação, 

principalmente nos estudos que vem se debruçando em elucidar as práticas escolares. As 

introspecções dos conceitos no campo historiográficas ocorrem também pelos diminutos 

fronteiriços dos lugares das ciências que, em busca do lugar comum, estabelecem 

aproximações. É o caso das justaposições entre História da Educação, Sociologia, 

Antropologia, Linguística, Filosofia, dentre outras, que, ao se aproximarem, 

possibilitaram o diálogo compreensivo sobre fenômenos complexos, como aqueles 

residentes nos modos ordinários de fazer.  

 Assim o é também o papel dos autores que passam a transitar em pontes sem 

margens de um para outro campo na permissividade dos conceitos que criam e dos 

espaços de interpretação que elucidam, auxiliando os demais pesquisadores para 

compreensão da complexidade dos seus objetos de estudo.  Nesse sentido, as autoras 

citam algumas recorrências no campo a autores como “[...] Dominique Julia, Andre 

Chervel, Jean Claude Forquin, Viñao Frago e Escolano Benito.” (VIDAL e 

SCHWARTZ, 2010, p. 19), consultores das implicações sobre o termo Cultura Escolar 

como elemento explicativo das práticas educativas desenvolvidas no interior da escola, 

no seu dia a dia, nas formas de organização dos dispositivos, na interferência sobre a 

formulação das práticas curriculares e, sobretudo, na inserção dos pueris ao universo 

escolar precedente. Desta forma, reiteramos que “[...] o conceito de cultura escolar 

vislumbra, nas teorizações dos diferentes autores, a possibilidade de se compreender o 

que ocorre na escola na efetivação das práticas cotidianas de ensino.” (VIDAL e 

SCHWARTZ, 2010, p. 20). 

 As referidas autoras apresentam no texto proposições a respeito do conceito de 

Cultura Escolar defendida pelos autores acima referendados, que repercutiram no 

cenário internacional e nacional, como guias para os pesquisadores no campo, 

influenciando-os no que diz respeito aos usos e apropriações do termo, conforme quadro 

que segue. 

 

Quadro III – Conceitos de Cultura Escolar e temas aproximados a partir dos 

autores estrangeiros 

 

Autor(es) Título do estudo Ano Proposições 
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Dominique 

Julia 

A cultura escolar 

como objeto histórico 

2001 “[...] a escola assim como outras instituições da 

sociedade, produz uma cultura que lhe é própria 

e peculiar. A concepção de cultura escolar 

proposta por Julia chama atenção para o fato de 

que a escola não é uma instituição apenas de 

transmissão de conhecimentos, de inculcação de 

comportamento, mas também é um lugar de 

resistências, de ressignificações, pois normas e 

práticas são ações humanas, criativas, ativas e, 

dessa forma, estão imbricadas com a lógica 

social.” 

André 

Chervel 

História das 

disciplinas escolares: 

reflexões sobre um 

campo de pesquisa 

1990 “[...] defende a ideia de a instituição escolar ser 

capaz de produzir saberes específicos que se 

estendem à sociedade por emergirem do 

funcionamento interno da escola.” 

“[...] acredita que a cultura escolar é uma cultura 

que se constrói na escola e que se difunde a 

partir dessa instituição.” 

Jean-Claude 

Forquin 

Escola e cultura: as 

bases sociais e 

epistemológicas do 

conhecimento escolar. 

1993 “De acordo com Forquin (1993, p. 167), cultura 

escolar refere-se ao „[...] conjunto dos conteúdos 

cognitivos e simbólicos que, selecionados, 

organizados, normalizados, rotinizados, sob o 

efeito dos imperativos de didatização, 

constituem habitualmente o objeto de uma 

transmissão deliberada no contexto das escolas.” 

“Assim, nas reflexões de Forquin (1993), a 

escola é entendida como uma instituição que se 

organiza a partir de normas, de valores, de 

significados, de rituais, de formas de 

pensamentos, de processos diversos constituídos 

da própria cultura.” 

“[...] Forquin atribui à cultura escolar um caráter 

seletivo, no que diz respeito à cultura social, e 

um caráter derivado, no que se refere à sua 

relação „[...] com a cultura de criação ou 

invenção das ciências-fonte‟ (VIDAL, 2005, p. 

29).” 

Antonio 

Viñao Frago 

Historia de la 

educación e historia 

cultural: 

possibilidades, 

problemas, 

cuestiones. 

1995 “[...] a cultura escolar é „[...] toda a vida escolar: 

fatos e idéias, mentes e corpos, objetos e 

condutas, modos de pensar, dizer e agir‟ 

(FRAGO, 1995, p. 68).” 

“[...] cultura escolar é definida por ele „[...] como 

um conjunto de idéias, princípios, critérios, 

normas e práticas sedimentadas ao longo do 

tempo das instituições educativas‟ (VIÑAO 

FRAGO, 1995).” 

Augustin 

Escolano 

Benito 

Los professores em la 

história 

1999 ““[...] o autor distinguiu três culturas da escola: a 

primeira empírica, também considerada como 

prática ou material, é produzida pelos docentes, 

cotidianamente, no exercício da profissão; a 
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segunda, científica, apresentada ainda como 

pedagógica, é elaborada pela investigação 

acadêmica, no seio das universidades e das 

ciências da educação; a terceira cultura, política 

ou normativa, refere-se à organização das 

escolas, ao conjunto de regras que governam seu 

funcionamento. 
Fonte: Quadro construído pelo autor a partir da leitura do texto: VIDAL, Diana Gonçalves; SCHWARTZ, 

Cleonara Maria. Sobre a Cultura escolar e História da Educação: questões para o debate. In: VIDAL, 

Diana Gonçalves; SCHWARTZ, Cleonara Maria. (Orgs.) História das Culturas escolares no Brasil. 

Vitória: EDUFES, 2010 (Coleção Horizontes da Pesquisa em História da Educação no Brasil, v. 1) p. 13-

35. 

 

 Ao refletirmos sobre posições dissemelhantes, buscamos também, nessa 

emaranhada polissemia, o lugar de conforto entre os autores. Conjectura presente em 

todos os conceitos é aquela que pacifica a escola como um local de produção. É a escola 

capaz então de gerir uma cultura específica, sua, escrita no universo do vivido pelos 

sujeitos escolares. Desta forma, as inflexões sobre a escola precisam considerar sempre 

os domínios internos, o funcionamento experienciado, as dinâmicas de resistência, as 

táticas, as formas como, em meio à obrigatoriedade de ser escolar e se adaptar as 

normas e condutas do sistema educacional, os sujeitos e as instituições criam os seus 

próprios dispositivos e faz conviver em um mesmo espaço, os lugares de tantas culturas. 

 Os reflexos das posições tomadas pelos autores internacionais aterrissam no 

Brasil, contaminando o campo há pelo menos vinte anos. Esta análise do itinerário 

nacional é feita no estudo de Vidal e Schwartz (2010) sob o subtítulo “Os 

desdobramentos para o campo da História da Educação”. 

 A abertura política e a diminuição das fronteiras entre a História da Educação e a 

História, sobretudo na consideração extensiva da concepção de fonte, contribuíram para 

renovação do campo, gerando interesses variados pelas premissas urgentes de 

conservação da memória educacional brasileira. Assim, o olhar sobre a escola intacta, 

inerte, calcada em pilares inanimados, condenada a ser apenas lugar de reprodução, 

mudou. Desta forma, as autoras listam um grupo de pesquisadores brasileiros que 

começam a observar o interior de conflitos constantes, presentes nas relações 

construídas pelos sujeitos e grupos, redimensionando a condição de passividade, dantes 

defendida. 

 As autoras apresentam cinco questões que tem norteado as inquirições sobre a 

cultura escolar: “[...] espaços escolares, sujeitos da educação, tempos escolares, 

disciplinas escolares e cultura material escolar – articuladas em torno de dois eixos: o 

funcionamento interno da instituição e as relações que estabelecia com a sociedade e a 
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cultura.” (VIDAL e SCHWARTZ, p. 25). Essas questões concebem os mais variados 

interesses e tem se assentado sobre os lastros das diversas temáticas de análise, 

relacionando a escola e a cultura e dando visibilidade a facetas singulares do interior da 

escola, marcadas inclusive por suas singularidades geográficas, o que nos faz entender 

as pluralidades que assolam o termo em culturas escolares.  

 Um exemplo tomado pelas autoras é o estudo produzido por Jorge Carvalho do 

Nascimento que “[...] se interroga sobre as especificidades do ensino agrícola, colhendo 

material empírico sobre duas escolas de nível médio, uma localizada em Sergipe e outra 

na Bahia.” (VIDAL e SCHWARTZ, p. 26). 

 As dimensões do campo atingem o espaço escolar através dos estudos centrados 

sobre a arquitetura, o mobiliário a ajustamento do corpo a esses espaços e materiais 

escolares, retirando o manto amorfo da neutralidade aparente sobre a materialidade 

desses elementos. 

 Por fim, em considerações finais as autoras refletem sobre as instabilidades 

ainda presentes no campo sobre as conseqüências desmedidas de transformar o termo 

Cultura Escolar na metáfora da fórmula de Hameline (1995, p. 6). O início da crítica 

ocorre com as ressalvas temporais atribuídas a pesquisa. O curto tempo de estudos 

stricto sensu, tem conduzido os pesquisadores a interpretações apressadas. As 

singularidades da escolar, o percurso de sua interiorização, não podem ser construídas 

em separação com as realidades sociais em que estão submergidas. Os efeitos dessa 

cultura própria da escola precisam ser entendidos para além dos seus muros, numa 

análise de movimento, em via de mão dupla. Aqui caberia o alerta das conjecturas 

revelianas sobre o joga das escalas. As variantes entre o micro e o macro precisam 

nortear o lugar de inflexão do termo. O reducionismo apenas ao micro pode promover 

uma especificidade vazia, isolando ou purificando uma temática própria do conflito, do 

movimento. 

Nesse movimento, em lugar de servir à problematização do 

escolar, seja na organização cotidiana de seu funcionamento, seja 

nas relações que estabelece com o social, a cultura escolar exibi-se 

como uma fórmula que dissipa as tensões e, mesmo, descola-se de 

seu caráter de produto da ação humana. (VIDAL e SCHWARTZ, 

p. 32). 

 

 Numa perspectiva não pacificada ainda no campo, as autoras reiteram a posição 

híbrida instituída sobre o termo, indagando sobre as resistências e inovações que 

permeiam as apropriações e usos do termo. O hibridismo também serve a demanda de 
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grupos que tentam legitimar os seus discursos e agregar os pesquisadores as suas 

verdades numa intensa disputa de poder no campo historiográfico educacional. Esse 

ecletismo conceitual de servir para compreendermos esse mar de ausência postos entre 

os processos de escolarização, que atribuem cada vez mais cedo, a condição de escolar 

aos sujeitos; e a forma como esses sujeitos concebem o emaranhado de normas e 

condutas através das suas práticas ordinárias escolares. Segundo Vidal e Schwartz 

(2010) 

O desafio que se apresenta aos pesquisadores é explorar seus 

limites operatórios, questionar seu potencial explicativo e 

identificar os vazios que deixa nas interpretações. E, nesse 

percurso, apontar para o esgotamento das soluções trazidas pela 

cultura escolar na construção de inteligibilidade sobre o passado e 

o presente da escola, seus sujeitos e a materialidade com que 

convivem. (VIDAL e SCHWARTZ, p. 32-33). 

 

 As autoras finalizam alertando sobre os cuidados da não adesão a esta ou aquela 

concepção. Dada às proporções polissêmicas que habitam o termo, o conceito não pode 

ser vista como fórmula mágica de explicação dos “nós cegos” das inquirições sobre a 

escola (VIDAL e SCHWARTZ, p. 35), acreditamos, porém na capacidade elucidativa do 

termo em contribuir para elucidação de aspectos fenomenológico que residem no 

terreno das práticas escolares, dando sobretudo, vazão a compreensão sobre as 

formulações práticas dos sujeitos em seus grupos de pertencimento, bem como da 

materialidade posta na instituição e sobre os seus artefatos. 

 Os campos de inflexões sobre a relação que se estabelece entre a Cultura e a 

Escola, expandiram-se, romperam com a unicidade imaterial. O espaço da escola é 

descoberto e nele os discursos se afirmam, desentranhando o que os artefatos e a 

arquitetura escolar são capazes de revelar.  

 Em um texto intitulado “Arquitetura como programa. Espaço-espaço e 

currículo”, Escolano e Frago (2001) nos apresentam as características culturais 

presentes nos discursos e saberes que são construídas sobre o espaço e o currículo 

escolares, configurados por uma arquitetura singular, responsável em desenhar nos 

sujeitos os primeiros mecanismos cognitivos que se eternizam por toda a sua existência. 

 As falas inaugurais dos autores se pautam numa narrativa protagonizada por um 

indivíduo de cinqüenta anos que visitou uma escola que frequentou entre os seis e os 

doze anos de idade, rememorando num olhar sobre o novo espaço, agora modernizado, 

as suas lembranças. A precisa descrição dos ambientes nos faz refletir sobre o papel do 

narrador-personagem, comprovado pelos detalhes tão característicos que, 
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aparentemente, só alguém que lá estivesse poderia descrever com tamanha minúcia. Há 

uma revelação dos vestígios preservados que atestam a perspectiva nacionalista 

espanhola em edificar escolas primárias de qualidade.  

 Algumas características dantes lá permaneciam como “[...] os símbolos, ainda 

que tivessem mudado, continuavam se exibindo em lugares destacados no exterior do 

prédio e nas paredes das salas de aula.” Estes disparam na memória do sujeito uma 

possível identidade relacional com o espaço vivido. Ali é possível redescobrir-se, 

vivificar a memória, eternizar as raízes e acender as tatuagens que a arquitetura escolar 

registrou em seu corpo. (ESCOLANO e FRAGO, 2001, p. 22). 

 Os autores seguem num detalhamento impecável, quase milimétrico, dos 

recônditos espaciais descritos (salas, corredores, escadarias, pátios), visto que, são os 

espaços dos primeiros desenvolvimentos motores, “esquemas de percepção”, local de 

movimento, lugar de situar o seu corpo, construir os seus próprios espaços, resistir. 

Nessa virtual realidade histórica, o autor faz restar duas inflexões: “[...] uma, referida à 

história arquitetônica da escola; a outro, concernente aos processos psicopedagógicos 

que se operam no sujeito do relato.” (ESCOLANO e FRAGO, 2001, p. 23). 

 As transformações em prol da modernidade educacional foram sentidas nos 

brios dos desenhos arquitetônicos, nas plantas que erguiam os solos dos grupos 

escolares pela construção dos porões para preservação da temperatura que não 

favorecesse a propagação de moléstias infecto-contagiosas, perspectiva higienista-

sanitarista; a visão imponente das fachadas dos prédios quase palácios, força dos seus 

contornos, detalhes de expressão dos regimes, traços da proliferação da força dos 

sistemas escolares. À medida que as capas da modernidade se edificavam pelo concreto 

posto sobre as propostas inovadoras dos espaços escolares, algo permanecia quase que 

imutável, as experiências registradas nas memórias dos escolares, sensações psico-

afetivas, rememoradas nas espaçadas lembranças das conjecturas psicopedagógicas 

vivificadas no sujeito escolar. 

[...] as primeiras experiências do espaço escolar organizado – 

espaço vivido – deixaram no observador, manifesta (em que pese o 

redutivismo com que ela volta à memória) na identificação das 

estruturas arquitetônicas percebidas e experimentadas na infância e 

na acomodação psicofísica das primeiras pautas do esquema 

corporal – que ainda formavam uma parte de seu repertório de 

hábitos – à experiência revivida. (ESCOLANO e FRAGO, 2001, p. 

24). 
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 A rememorização dos espaços experienciados pelo sujeito, revelam traços 

singulares de sua afetividade, bem como acepções de uma cultura própria, a escolar. É 

um espaço idealizado, construído com fins e funções específicos, atrelado a 

modernidade, ao avanço e crescimento das urbes, ao progresso, ao domínio técnico e 

tecnológico, sobretudo, aos padrões civilizacionais que distinguem sociedades, grupos e 

sujeitos entre si. 

 Seguem os autores uma estrutura bipartida para análise da temática proposta. A 

primeira acepção se dá em torno do subtítulo “Arquitetura como Programa”, espaço de 

construção de um discurso representativo que, numa acepção foucaulteana, 

reconstituiria ordem, disciplina e vigilância. Representaria ainda um lugar de 

movimento onde os sujeitos apreendem os saberes motores e sensoriais. Seria ainda um 

lugar que expressaria uma representação semântica presentes nos símbolos estéticos, 

culturais e ideológicos.  O espaço-escola refletiria, pari passu, as concepções de uma 

pedagogia inovadora, moderna, local de aplicabilidade didático-pedagógico legitimado 

pela força arquitetônica do seu tempo. 

 Desta forma, os autores conduzem a nossa reflexão a espaço que foge a 

limitação descritiva físico-geográfica, revelando do concreto frio e cru, um discurso 

vivo, das experiências de construção dos sujeitos, de incorporação aos modelos 

sistemáticos educacionais, de inculcação de um comportamento que lhe atribui à 

condição de escolar, de uma cultura expressa semanticamente numa simbologia 

arquitetônica idealizada pela concepção de moderno de um passado-presente preso às 

memórias. Neste sentido, os autores definem o espaço-escola como 

[...] um mediador cultural em relação à gênese e formação dos 

primeiros esquemas cognitivos e motores, ou seja, um elemento 

significativo do currículo, uma fonte de experiência e 

aprendizagem. Mais ainda, a arquitetura escolar, como definiu G. 

Mesmim, pode ser considerada inclusive como “uma forma 

silenciosa de ensino” (Mesmim, G. 1967, pp. 62-66). 

(ESCOLANO e FRAGO, 2001, p. 26-27, grifos nossos). 

 

 O estudo do conceito Cultura Material Escolar possibilitaria elucidar os 

significados e significantes que se estabelecem nessa relação constante entre os sujeitos 

e a arquitetura escolar. As condutas professadas nos jogos e brincadeiras desenvolvidos 

nos pátios, nos recreios; os ensaios cívicos e religiosos que se passaram nas quadras 

esportivas; as cores, a iluminação, a distribuição das cadeiras e carteiras; a frontalidade 

da lousa; os livros, suas capas, suas formas, suas cores; os símbolos do império, da 

república, as imagens; os sons dos sinos, das sirenes, dos apitos, dos gritos, dos ruídos; 
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o silêncio. Alguns desses elementos estiverem presentes, por vezes, nos momentos de 

condução das aprendizagens dos saberes. As formalidades pensadas e idealizadas pelas 

normas, pelas plantas de engenharia, pela distribuição do espaço físico e geográfico, não 

seriam tão representativas para criar as narrativas quanto às memórias edificadas no 

movimento dos corpos pelos espaços escolares, sujeitos à ordem, a disciplina, a 

condição de comportamentos impostos, mas também as táticas que imprimiram num 

espaço não privativo, a resistência. 

 Na arquitetura escolar subjaz uma cultura de experiência, de práticas e costumes 

partilhados pelos sujeitos através de uma espacialização contumaz do tempo e dos 

lugares de acomodação. É na escola que se busca a uniformidade das massas através de 

estratégias artificiosas dos sistemas.  É um espaço frequentado com um uniforme 

comum, de rotinas de alimentação, de sons de entrada e saída, de trejeitos de sentar, de 

andar, de marchar. Esses e outros aspectos vão desenhando as docilidades foucaulteanas 

nos corpos e nas consciências dos escolares. A história do sujeito e do grupo vai se 

desenhando em um cenário geoespacial pela “liturgia acadêmica” através do desenho 

arquitetônico dos espaços da escola. 

 Escolano e Viñao Frago (2001) chamam a nossa atenção para a relação de poder 

posta nos critérios de “planificação panóptica”, tendo em vista que a arquitetura escolar 

é milimetricamente setorizada, donde é possível estabelecer centros de controle e 

monitoramento das ações internas. Essa máquina estrutural de poder obedece a tramas 

internas e externas. No primeiro caso, é espaço de formação do sujeito para 

incorporação aos preceitos da nação. Os pueris começam nas mais tenras idades, a 

saber, que naquele espaço existe a hora de brincar e os brincados fogem a sua 

propriedade; o tempo de se alimentar; o jeito de sentar, de falar, de vestir. Tudo isso pela 

negação do que já não é seu. Associado as múltiplas negações, estão às concepções de 

freios e castigos. Há uma pena paga, ainda que simbolicamente posta nestes espaços, se 

ocorrem desordens. Essas normas e condutas são instituídas no interior da escola não 

aleatoriamente, mas por um programa oficial que considera os saberes científicos postos 

pelo currículo e o cenário planificado da arquitetura escolar. No segundo caso, a trama 

urbana conduz a escola na sua nascente a lugarejos distantes dos centros de poder. As 

margens periféricas abrigam-na, transformando-a num recôndito específico “[...] sob o 

ilusório pretexto das recomendações do higienismo, da estreita visão ecológica e do 

naturalismo neo-romântico.” Longe dos miasmas e com a ascensão das cidades, a 

modernidade, o progresso e o crescimento técnico-científico muda as malhas da trama 
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urbana, trazendo a escola para o lugar da civilização. Neste sentido, foi preciso 

redesenhá-la, torná-la imagineticamente poderosa. 

[...] as escolas deviam se instalar no centro das populações, ainda 

que isoladas das vias públicas e num lugar adequadamente arejado, 

agradável e com boa comunicação com todos os lugares de onde 

vinham os alunos. A partir dessa localização nuclear a escola 

projetaria seu exemplo e influência geral sobre toda a sociedade, 

como um edifício estrategicamente situado e dotado de uma 

inteligência invisível que informaria culturalmente o meio 

humano-social que o rodeia.  (ESCOLANO e FRAGO, 2001, p. 

33). 

 

 Para além de ser esse espaço de poder e controle dos corpos, a arquitetura 

escolar incorpora uma semântica inconfundível. É o lugar por excelência do ensino e, 

em meio a tantas outras edificações, conseguimos concebê-la por suas especificidades. 

Assim, as edificações escolares estabelecem uma matriz linguística de significados e 

significantes que falam por si. Seu tracejo técnico e arquitetônico induz ao registro de 

ser o espaço de divulgação do conhecimento, de modernização, de avanços e 

progressos. Suas formas indicam a magnitude da sua função pedagógica, mas também, 

matriz cultural de consciência coletiva dos sujeitos e de suas identidades. (ESCOLANO 

e FRAGO, 2001, p. 34). 

 A segunda inflexão é desenvolvida no subtítulo “O Espaço-escola no currículo” 

onde os autores analisam a arquitetura escolar também inclusa no plano didático. 

Discute-se a maneira de ver a criança se relacionando com esses espaços e sua 

apreensão sensorial dessa geografia. Os autores então apresentam uma série de figuras 

que foram utilizadas pelas escolas, por suas próprias imagens, para apreensão cognitiva 

dos seus próprios espaços. Assim, manuais e cartilhas, exercitavam a força expressiva 

simbólica dos espaços como propagação idealizada de aspectos de higiene, de estética, 

de concepções religiosas, por fim, de dogmas postos pelo desenho arquitetônico vivido 

e que ao tempo que desenvolvia com perspicácia a coordenação motora dos seus 

escolares, incutia os valores das nações, seu civismo, sua religião, sua forma de querer 

convertidas as massas. 

 A escola é então uma criação cultural específica, distinta de tantos outros 

espaços edificados, mas sujeito as transformações históricas. O que resta dos espaços de 

concreto e ferro são as memórias que não a tornam invisíveis e as reconstroem a cada 

tempo e a cada estímulo psico-afetivo das lembranças. Corroborando com as discussões 

dos autores, observamos que essa manifestação da Cultura Material Escolar tomou 

formas em nosso território, influenciando historiadores nacionais a lançarem suas lentes 
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sobre esse conceito cultural e perceber a escola inclusa silenciosamente como trama de 

um processo curricular silencioso, mas vivo e real. 

 No Brasil, Rosa Fátima Souza publicou em 2007 um texto intitulado “História 

da Cultura Material Escolar”: um balanço inicial, objetivando “[...] discutir as 

potencialidades do estudo histórico da cultura material interpelando acerca do 

significado e da contribuição dessa temática para o conhecimento histórico em 

educação.” (SOUZA, 2007, p. 165). No texto a autora analisa as possibilidades de 

perquirição sobre os objetos que contemplam o conceito Cultura Material Escolar e, 

para isso, persegue um itinerário das produções desenvolvidas sobre a temática, 

situando a posição nacional. O texto está estruturado na tríade “Tendências nos estudos 

em história da cultura material”, “A cultura material nos estudos em história da 

educação brasileira” e, finalmente, “Por uma história da cultura material escolar”. 

 Na introdução do seu estudo, a autora desconstrói a falácia de que a preocupação 

com os materiais escolares esteja presente sob a égide da modernidade. Há muito já se 

procurava dinamizar a escola em busca da eficácia no desempenho do ensino e 

aprendizagem. Assim, as preocupações em criar artefatos que subsidiem a relação 

escolar datam da longa história. Todavia, a autora aponta uma crescente valorização dos 

artefatos a partir do século XIX com a edificação do espaço escolar e a necessidade de 

sorti-lo com mobiliário que acompanhassem as conjecturas da pedagogia dita moderna. 

(SOUZA, 2007, p. 163). 

 Com o crescimento em prol do progresso desenfreado pelas nações que buscam 

posições superiores umas em relação às outras, a partir dos critérios de modernidade, os 

materiais, os métodos e os programas de ensino, passaram a representar elementos que 

compunham o avanço das nações e, neste sentido, a autora apresenta os papéis 

desempenhados pelas Exposições Pedagógicas, espaço que permitia a exibição e 

aquisição do que melhore se produzia em cada nação, mas também, espaço de 

classificação e hierarquização entre as mais ou menos civilizadas, a partir das 

concepções de progressos escolares, pautados em seus artefatos. 

[...] os artefatos materiais vinculam concepções pedagógicas, 

saberes, práticas e dimensões simbólicas do universo educacional 

constituindo um aspecto significativo da cultura escolar. Como tão 

bem assinalou Viñao Frago (1995), o aparecimento, o uso, a 

transformação e o desaparecimento desses objetos, são reveladores 

das práticas educacionais e suas mudanças. No mesmo sentido, 

Escolano (1990) chama a atenção para o significado dos objetos 

escolares que, além de instituírem um discurso e um poder, 
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informam valores e concepções subjacentes à educação. (SOUZA, 

2007, p. 165). 

 

 Os objetos e a arquitetura que subsidiam os processos de inculcação de 

conhecimentos e condutas nos sujeitos escolares, tornaram-se interesse de pesquisa para 

o campo da História da Educação. Essa configuração vai sendo delineada pela autora no 

primeiro subtítulo “Tendências nos estudos em história da cultura material”. Três 

temporalidades são recorrentes para sua análise o uso do conceito. A primeira data da 

década de 1970, “[...] marcado por imprecisões conceituais, dificuldades metodológicas 

e fragilidades teóricas (Pesez, 1990).” (SOUZA, 2007, p. 166). A autora chama a 

atenção para inconsistência do campo que não se afirma mesmo após a abertura 

propiciada pelos Annalistes, visto que não se condensa o que pode ou não pode ser 

considerada fonte para os estudos sobre a História da Cultura Material Escolar. Nos idos 

de 70 a dúvida assolava o campo e o conceito padecia de precisão teórica. 

 As décadas de 1980 e 1990 são apontadas em segundo instante como novo 

alvorecer para os estudos sobre a História da Cultura Material Escolar que toma nova 

configuração a partir da chamada Nova História Cultural. Em 1980 o interesse pelo 

cotidiano nasce das premissas da História da Vida Privada e, neste sentido, a História 

Social exerce uma forte influência sobre a História da Escola, tendo em vista a 

preocupação assentada agora sobre sua arquitetura e seus espaços interiores. Todavia, a 

formulação sobre os artefatos existentes no interior dos corpus espaciais eram 

mensurados pela História Serial sob a égide das formas e quantidades. Observou-se 

então a necessidade premente de relacionar o objeto ao seu contexto e daí a percepção 

sensível do historiador em mediar à apropriação, os usos e os alcances destes artefatos. 

 A autora traz ainda em relação às apropriações, a condição de consumo e sentido 

que são relações metafísicas estabelecidas entre o sujeito e o objeto. Neste sentido, os 

objetos para além de sua condição concreta e palpável, representam a formulação de 

ideais e valores, como um conjunto de rituais capazes de nortear a construção de 

identidades dos sujeitos com eles envolvidos, pautadas nas lembranças e marcas 

deixadas por eles. (SOUZA, 2007, p. 166-167). 

 Souza (2007) apresenta a influência da matriz francesa defendidas por Warnier 

(1999) pela relação subjetiva estabelecida entre corpo e objeto, atribuindo uma 

influência da materialidade do segundo na formação do primeiro. Os artefatos seriam 

protagonistas essenciais das condições motoras e matriz subjetiva de construção dos 

sujeitos escolares. Ainda é discutido nesse sentido o conceito de autenticação 
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(WARNIER apud SOUZA, 1999) e a noção de biografia das coisas (KOPYTOFF apud 

SOUZA, 1995). Na primeira acepção os objetos inanimados se transformam em 

mercadorias com significados que lhe são atribuídos pelos indivíduos que os detém. Já 

na segunda, os objetos além da legitimação singularizada dada por seus possuidores 

demonstram a dependência da condição cultural relacionalmente construída com esses 

mesmos sujeitos, atribuindo-lhes significados e significantes. 

 A aproximação com a semiótica de Baudrillard (2002) é considerada obrigatória 

por Souza (2007) para compreendermos nos estudos sobre a História da Cultura 

Material Escolar os aspectos significativos da relação entre sujeito e objeto. 

O autor queria entender “como os objetos são vividos, que 

estruturas mentais misturam-se às estruturas funcionais e as 

contradizem, sobre que sistema cultural, infra ou transcultural, é 

fundada a sua cotidianidade vivida” (Baudrillard, 2002:11). Partia, 

pois, do princípio de que o sistema dos objetos deveria ser 

estudado cientificamente sendo considerado como resultado da 

interferência de um sistema de práticas sobre um sistema de 

técnicas. (SOUZA, 2007, p. 174). 
 

 A diminuição das fronteiras com a arqueologia trouxe as funções iniciais de 

utilidade, de uso, dos artefatos, denominadas de primárias, que são mediadas pelas 

funções simbólicas, intercessoras da atividade humana e das suas relações com os 

objetos, denominadas de secundárias. Dessa forma, é possível perceber a introspecção 

do objeto sobre o sujeito e vice versa, numa analogia formadora de uma cultura singular 

material. Por fim deste subtítulo, fica a ressalva sobre o terreno movediço em que se 

inserem os pesquisadores da história da Cultura Material e, consequentemente, da 

História da Cultura Material Escolar. (SOUZA, 2007, 169). 

 No subtítulo “A cultura material nos estudos em história da educação brasileira”, 

a autora apresenta um itinerário da produção nacional. Primeiro com a ressalva sobre a 

recente utilização do conceito no Brasil, discutida inicialmente sob a condição de 

materiais escolares e, neste sentido, os estudos surgem dos usos que a Didática fazia dos 

artefatos e suas funções na eficiência de suas práticas pedagógicas. Depois, demonstra 

como o termo vai ganhando corpo pela incorporação ao campo historiográfico 

educacional por influência, já acima anunciada das premissas da Nova História Cultural. 

Desta forma, os objetos fogem a limitação atribuída pela Didática passando a ser 

encarado por uma inseparável relação que “[...] guardam com a produção de sentidos e 

com a problemática da produção e reprodução social.” (SOUZA, 2007, p. 170). 
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 O sentido nos conduz ao universo das representações e, dessa forma, é possível 

observar a Cultura Material Escolar como uma possibilidade categórica de análises das 

relações da Escola com seus artefatos. Assim, para além das prescrições normativas que 

edificaram prédios escolares como símbolos da modernização das nações; como 

arcabouço do progresso material civilizatório, os estudos sobre os objetos escolares 

demonstram uma representação das práticas relacionais de composição identitária dos 

sujeitos que deles se apropriaram e com eles estabeleceram aproximações psico-afetivas 

construtoras de suas memórias. 

 A história das instituições educativas tem se tornado campo de pesquisa 

crescente. Os vestígios materiais deixados pela escola tem significativa expressão sobre 

o termo Cultura Material Escolar. Estudos sobre os a arquitetura dos Grupos Escolares, 

das Escolas Normais, dos Colégios Religiosos, dentre outros vem despertando 

interesses de historiadores da educação. Também com forte tendência, encontram-se os 

estudos sobre a história da leitura e da escrita centrados nos livros, cartilhas, manuais 

didáticos, programas de ensino, cadernos, periódicos educacionais, dentre outros, vem 

tomando corpo no campo. 

 As tendências se revelam em estudos como o de Barra (2001) sobre a trajetória 

da lousa na escola paulista do século XIX; Buffa e Pinto (2002) num trabalho sobre a 

arquitetura escolar intitulado “Arquitetura e educação: organização do espaço e 

propostas dos grupos escolares paulistas (1893-1971); bem como a coletânea “História 

da educação, arquitetura e espaço escolar”, organizada por Bencostta (2005), de como 

os pesquisadores tem buscado um espaço de solidificação da Cultura Material Escolar. 

Destaca ainda o que aponta como tendência mais recente o trabalho de Menezes (2005) 

intitulado “Cultura escolar e cultura material escolar: entre arquivos e museus” que 

percorrem os brios da conservação do patrimônio histórico escolar. (SOUZA, 2007, p. 

171-173). 

 A autora adentra no último dos seus subtítulos “Por uma história da cultura 

material escolar”. Souza (2007) fala da instabilidade existente ainda sobre um campo 

que se constrói em torno da história da cultura material escolar. Traz as afirmações de 

Nóvoa (1994, p. 23) sobre as relações imbricadas entre a História que deve a cada 

tempo ser mais história e a educação mais educação, numa construção reflexiva e 

relativizada sobre as ideias que habitam o campo, fazendo-nos entender a educação 

como construção social e, neste sentido, a amplitude das construções alcança o material 

presente nos objetos e arquitetura escolares. Com Meneses (1998) a autora dialoga 
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sobre a necessidade de identificar o papel dos objetos no universo das palavras, saberes 

e coisas. Em Escolano (1990, p.7) as relações do pensar e sentir instituídos por textos, 

mobiliários e demais elementos que se configuram com artefatos escolares não só 

impostos pelos sistemas, mas sentido na condição interior da escola, na formação e 

amoldamento dos corpos e nas resistências dos escolares, em cada época social, deve 

ser considerado para que compreendamos as relações estabelecidas entre a escola e a 

sociedade em cada época. (SOUZA, 2007, p. 174).  

 Os artefatos têm acompanhado as transformações sociais impostos às escolas 

pelos dispositivos de modernização. Neles os agentes escolares creditam aos objetos a 

condição de instrumentos de suporte técnico-pedagógicos que comprovam eficiência 

das renovações, do novo, das práticas que se atrelam as relações didáticas estabelecidas 

com os próprios artefatos. Assim, como afirma Souza (2007) “[...] a cultura material 

escolar não constitui tão somente um constructo do historiador, mas está enraizada na 

própria forma escolar de educação.” (SOUZA, 2007, p. 174). 

 O exemplo claro dessa incorporação da cultura material pela educação reside na 

associação dos métodos à eficiência dos materiais escolares e pela incorporação aos 

sistemas públicos de ensino da pedagogia dos sentidos. Essa acepção traz as conceitos 

do ver e ouvir associadas à cultura material e visual e, dessa forma, as inovações são 

construídas sobre as representações das imagens, dos sons, das formas que exercem os 

artefatos sobre os sujeitos que deles se apropriam. A autora apresenta uma variante dos 

usos da imagem e da cultura material na década de 30 pelo cinema educativo; nas 

décadas de 50 e 60 pela introdução dos recursos audiovisuais e do computador que foi 

se popularizando entre os escolares e, finalmente em 80 pela chegada das novas 

tecnologias da comunicação e informação. 

 Por fim, Souza (2007) traz as imprecisões dos conceitos; as preocupações sobre 

a classificação dos objetos em escolares; a necessidade de olhar para educação com 

prática social; o estudo das novas tecnologias e os significados assumidos por esses 

objetos nas relações escolarizadas e, a consideração dos artefatos como documentos, 

possível pela consideração destes como parte do fenômeno social de educação, com 

semântica própria, fugindo da limitação física do objeto, tirando da condição equívoca 

de ser possível considerá-lo documento, sem estabelecer significados e significantes nos 

usos e apropriações que deles fazem os sujeitos. Assim 

A cultura material (entendida, pois, como aquele segmento do 

universo empírico social e culturalmente apropriado) pode ser uma 
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dessas plataformas de observação. Mas, para que a observação seja 

eficaz, é indispensável usar-se todo e qualquer tipo de fonte (fontes 

materiais, escritas, orais, hábitos corporais, etc., etc.) – ainda que 

os materiais possam predominar. (SOUZA, 2007, p. 179). 

  

 Desta forma, a autora traz um norte àqueles que se embrenham nas pesquisas 

que envolvam acepções da Cultura Material Escolar, demonstrando a necessidade de 

não se restringir apenas aos aspectos físicos. É preciso dar sentido as relações sociais 

que se estabelecem sobre a fabricação do objeto e a sua condição de consumo quando os 

sujeitos passam em suas relações a dotá-los de significados pelas intenções de uso e 

pelas condições históricas em que se encontram.  

 Ao romperem os muros da escola, as técnicas frias de fabricação material, são 

dinamizadas pelas relações ordinárias que os sujeitos fazem dos usos e sentidos 

atribuídos aos artefatos escolares. Eles amoldam os corpos, dão tom e sabor, forma, 

sentidos variados empregados no cotidiano escolar. São responsáveis também pela 

imposição dos conteúdos estabelecidos nas relações oficiais do currículo; organizam as 

formas de ser escola; ditam os ritos de civilidade, moral, religiosidade. São, por fim, 

transmissões culturais pregadas nas práticas sociais escolarizadas que precisam ser 

conhecidas. Assim, o conceito Cultura Material Escolar se apresenta como um desafio 

posto para compreensão do fenômeno educacional desenvolvido em espaços e tempos 

históricos diferentes. 

 O itinerário aqui perseguido, como dantes deliberado, serviu de premissa para 

situarmos, nos capítulos seguintes, os lugares ocupados pelas produções do NPGED, as 

fronteiras estabelecidas com outras áreas do conhecimento, as relações postas entre a 

escola e a cultura, a organização das pesquisas, as formas como os mestrandos 

conceberam os termos e deles fizeram usos. Consideramos, desde já, que a imprecisão 

conceitual e a ausência de uma consolidada matriz teórico-metodológica, cria um risco 

para o campo historiográfico sergipano, tendo em vista que, apesar de todas as inflexões 

e ressalvas apresentadas pelos autores, os limites e alcances das conceitos, instituem 

uma apreensão sobre os enredos historiográficos, tendo em vista as variadas formas de 

apropriação do termo. 

 No capítulo seguinte, construímos um panorama geral sobre os estudos em 

História da Educação do NPGED/UFS, reconstituímos o desenho inicial do Programa 

de Mestrado em Educação a partir de sua fundação, apresentando as variadas temáticas 

e identificando os dessemelhantes aportes teóricos que sustentaram os estudos em seus 
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tempos históricos. Tudo isso dentro de um breve percurso que nos permitiu analisar as 

mudanças e identificar a introdução da Cultura Escolar nos estudos. Ressalvamos, 

entretanto, a necessidade sentida de um recuo a uma temporalidade não contemplada 

como marco temporal referendado para o estudo. Arriscamo-nos em apresentar uma 

breve visita às produções construídas de 1995 a 1997, objetivando situar a nascente 

produção em História da Educação; demonstrar a instabilidade pautada na ausência de 

uma identificação matricial do campo nos primeiros estudos e, finalmente, uma 

tendência marxista que se afirmou majoritariamente sobre o NPGED/UFS até o fim da 

década de 1990, salvo alguns estudos que se aproximaram dos estudos culturais no ano 

de 1998.  
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Capítulo II – A produção de História da Educação do NPGED e os estudos de 

cultura escolar (1998-2010) 

 

2.1 – Da aprovação do Projeto de Mestrado em Educação a implantação do curso: 

projetos e conquistas 

 

 O desejo acalentado de instalar em Sergipe um programa de Mestrado em 

Educação data, segundo Berger (2006), dos idos de 1978, quando as aspirações de um 

grupo de professores recém-doutores ainda não encontravam fôlego frente às exigências 

feitas pela Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

para aprovar e implantar o curso. Essa motivação pode ter surgido a partir do 

funcionamento, na década de 1970, dos programas de mestrado em educação 

implantados em outras universidades da Região Nordeste como demonstra o estudo 

realizado por Nascimento (2006)
10

. 

 Um dos elementos obrigatórios para conjectura do curso stricto sensu foi à 

aprovação do Projeto do Curso de Mestrado em Educação da Universidade Federal de 

Sergipe (UFS), confirmado quinze (15) anos depois do nascente desejo. Sob a 

coordenação da Professora Ivanete Carvalho Rocha, o projeto é apresentado ao 

Conselho do Ensino e da Pesquisa (CONEP) no ano de 1992.  

 Em reunião colegiada a Comissão de Pós-Graduação, órgão técnico consultivo 

do CONEP, emite, em 29 de dezembro de 1992, parecer favorável à abertura do 

processo para análise dos procedimentos necessários à composição e implantação do 

Curso de Mestrado em Educação da Universidade Federal de Sergipe. 

 No ano de 1993 é instaurado o Processo nº 1549/93-77 que, após o trâmite legal 

e as devidas análises sobre a proposta inicial, ratificou a presença dos requisitos 

necessários para consecução do referido Curso. Neste sentido, foi expedido ditame 

favorável pela relatora conselheira Djalma Andrade, seguido de acórdão dos demais 

conselheiros acompanharam o voto da relatora.  

 Assim, no dia 15 de abril do ano de 1993, em sessão ordinária, sob a gestão e 

sanção de Luiz Hermínio de Aguiar Oliveira, então reitor da Universidade Federal de 

Sergipe e Presidente do Conselho do Ensino e da Pesquisa (CONEP), fez baixar e 

                                                 
10

 No estudo intitulado “Sobre o campo da História da Educação na Região Nordeste, Jorge Carvalho do 

Nascimento assim distribui os funcionamentos dos Programas nos diversos Estados da Região Nordeste: 

“Inicialmente na Universidade Federal da Bahia, em 1972. Depois, nas Universidades Federais dos 

Estados do Ceará e da Paraíba, em 1977. E, ainda na mesma década de 70, nas Universidades Federais do 

Rio Grande do Norte e de Pernambuco, em 1978.” (NASCIMENTO, 2006, p. 33) 
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vigorar a Resolução Nº 08/93/CONEP, aprovando o Projeto do Curso de Mestrado em 

Educação
11

. 

 Ressalte-se, nesse ínterim, a primeira conquista dos esforços depreendidos pelos 

professores Ivanete Carvalho Rocha, Maria Lúcia Souza Ramos Berger, Miguel André 

Berger, Maria Helena Santana Cruz e Edmilson Menezes Santos que “[...] envolvidos 

em atividades de pesquisa, extensão e ensino na graduação e pós-graduação Latu-Sensu 

[...]” idealizaram a instituição da Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação, nível de 

Mestrado, buscando assessoria na experiência da Universidade Federal da Bahia, 

através das consultorias prestadas pela Professora Doutora Teresinha Fróes Burnham. 

(BERGER, 2006, p. 7). 

 A busca por consultoria na Universidade Federal da Bahia (UFBA) talvez tenha 

ocorrido por ter sido aquela a primeira a instituir o Curso de Mestrado em Educação na 

Região Nordeste em 1972 e, nove anos depois (1981), ter realizado “Levantamento da 

Pesquisa Educacional no Nordeste”, apresentando um balanço sobre a produção 

educacional da Região, restando claro certa maturação da Instituição sobre o campo. 

Dentre as constatações do mapeamento dos estudos construídos sobre as produções das 

Universidades da Região Nordeste, destaque-se a ausência, até aquele ano, de “[...] 

estudo que tivesse um objeto caracterizado no campo da História da Educação.” 

(NASCIMENTO, 2006, p. 33). 

 As heranças das parcerias de consultas e assessoramento, resultantes de 

colaboração com outros centros, restaram firmadas em um dos objetivos apresentados 

pela Resolução Nº 08/93/CONEP, em seu artigo 2º, alínea “d”, qual seja, o de 

“Estabelecer intercâmbio de cooperação com outras instituições educacionais a nível 

local, regional, nacional e internacional”. 

 Posta a exequibilidade da gestão sob a coordenação de um núcleo específico, 

NPGED (Núcleo de Pós-Graduação em Educação) da Universidade Federal de Sergipe, 

o curso de Mestrado em Educação tem sua implantação no ano de 1994, após parecer 

deliberado pelo então conselheiro José Airton Batista, relator do Conselho Universitário 

(CONSU), sobre o já citado Processo nº 1549/93-77. O parecer fez acórdão entre os 

demais conselheiros que, em sessão ordinária do dia 19 de julho de 1994, levou a 

                                                 
11

 As informações sobre o trâmite e aprovação do Projeto do Curso de Mestrado em Educação podem ser 

conferidas na Resolução Nº 08/93/CONEP, bem como no Processo nº 1549/93-77, ambos sob a 

responsabilidade do Conselho do Ensino e da Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe. 
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sanção do Presidente do Conselho e então reitor Luiz Hermínio de Aguiar Oliveira, 

baixando, por ato administrativo, a Resolução Nº 02/94/CONSU. 

 O Programa inicial tinha duração mínima de 1 (um) ano e máxima de 3 (três) 

anos letivos. Para obtenção do grau de mestre os alunos deveriam cumprir 25 (vinte e 

cinco) créditos distribuídos conforme quadro abaixo. 

 

Quadro IV – Distribuição de créditos por disciplinas no curso de Mestrado em 

Educação – NPGED/UFS – a partir da aprovação do Projeto em 1993 

 

Disciplina(s) Créditos 

Disciplinas do Núcleo de Fundamentação Geral (Obrigatórias) 8 

Disciplinas Optativas de acordo com a linha de pesquisa 9 

Seminário de Pesquisa (Obrigatória) 2 

Dissertação (Obrigatória) 6 
Fonte: Quadro construído pelo autor a partir da leitura da Resolução Nº 08/93/CONEP 

 

 A distribuição dessas disciplinas obedecia à estrutura curricular inicial do Curso 

de Mestrado que, em princípio, deveria especificar em que áreas de concentração seriam 

alocadas. Todavia, a Resolução Nº 08/93/CONEP, concebe as Áreas como Linhas de 

Pesquisa, conforme disposto em seu Anexo I, criando dessa forma um espaçamento com 

o “Projeto de Implantação do Curso de Mestrado em Educação”, idealizado em 1992 

que, além de apresentar as duas áreas de concentração, estruturou as linhas nelas 

inseridas. 

 
Figura I - Ilustração da divisão segundo o Projeto de Implantação do Curso de Mestrado 

em Educação (1992) das áreas de concentração: 1 - “A escola e a construção do 

conhecimento” e 2 – “Sociedade e Educação”. 

 

 

 

ÁREA DE 

CONCENTRAÇÃO 

 

A escola e a construção 

do conhecimento 

LINHA 1 

 

Escola, Currículo e 

Construção do 

Conhecimento 

LINHA 2 

 

Linguagem e 

Comunicação 

 

LINHA 3 

 

Educação Científica e 

Tecnológica 

Figura I - Ilustração da 

divisão segundo o 

Projeto de Implantação 

do Curso de Mestrado 

em Educação (1992) da 

área de concentração “A 

escola e a construção do 

conhecimento” 
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 O Projeto aparenta refletir um discurso acadêmico revelador das estratégias 

curriculares vinculadas às bases retrógradas do positivismo e do marxismo. Embora, 

adiante, perceba-se na norma uma superficialidade do caráter interdisciplinar distribuída 

num discurso contraditório e reprodutivista, não se observa efetivamente, o 

investimento em outros saberes que apontem para o lugar de relevância que teria que 

ocupar a História da Educação no campo. Nossa afirmação é fundamentada na estrutura 

curricular inicial do curso de Mestrado em Educação que parece reproduzir as matrizes 

dos cursos de Pedagogia, deixando desprestigiada ou pouco relevante os quadros que 

poderiam compor a História da Educação. Desta forma, o discurso aparenta ter 

assumido um caráter burocrático pautado nas ideias pedagógicas. 

 Os saberes acadêmicos da forma como estão abaixo distribuídos apontam para 

uma formação por prescrição de ideias que não contemplariam as práticas do cotidiano 

escolar. 

 

Quadro V - Síntese da Estrutura Curricular segundo a Resolução Nº 

08/93/CONEP 

 
LINHA DE 

PESQUISA 

NÚCLEO DE 

FUNDAMENTAÇÃO GERAL 

NÚCLEO DE 

APROFUNDAMENTO 

DISCIPLINAS 

OBRIGATÓRIAS 

Nº DE 

CRÉDITOS 

DISCIPLINAS 

OPTATIVAS 

Nº DE 

CRÉDITOS 

A Escola e a 

construção do 

Saber 

 

 

 

 

 

 

Educação Brasileira         04 

 

Psicologia da 

Aprendizagem 

03 

Tópicos Especiais 

em Filosofia da 

Educação 

03 

Tópicos Especiais 

em Sociologia da 

Educação 

03 

Currículos e 

Construção do 

Conhecimento 

03 

ÁREA DE 

CONCENTRAÇÃO 

 

Sociedade e Educação 

 

LINHA 1 

 

História, Sociedade e 

Educação no Brasil 

LINHA 2 

 

Políticas Públicas e 

Educação 

LINHA 3 

 

Participação e Cidadania 
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Educação e 

Sociedade 

 

 

 

 

Pesquisa em Educação      04 

Linguagem e 

Comunicação 

03 

Teoria do Discurso 03 

Tecnologia 

Educacional 

03 

Concepções 

Metodológicas do 

Ensino 

03 

Processos de 

Alfabetização 

03 

Tópicos Especiais de 

Ensino 

03 

Avaliação da 

Aprendizagem 

03 

Tópicos Especiais de 

Antropologia e 

Educação 

03 

Educação e Trabalho 03 

Participação e 

Movimentos Sociais 

03 

Política e Educação 03 

Tópicos Especiais 

em Filosofia 

03 

Educação de Adultos 03 

Informática e 

Educação 

03 

Desenvolvimento 

Capitalista no Brasil 

03 

Seminário de Pesquisa 02 

Dissertação 06 
Fonte: Quadro construído pelo autor a partir da Resolução Nº 08/93/CONEP/UFS 

  

 A norma organiza os dispositivos de formação daqueles que seriam os primeiros 

mestres advindos do Programa de Mestrado do NPGED/UFS, conduzindo-os a 

obediência, por incorporação, a uma matriz curricular responsável em selecionar os 

conhecimentos científicos a serem apreendidos pelos sujeitos envolvidos no processo 

num determinado tempo. A produção científica do NPGED/UFS nasce disforme, sem 

unicidade. As dissertações são herdeiras de áreas e linhas que não conseguiram 

coadunar teóricos, definir matrizes conceituais esclarecedoras para atingir o que se 

apresentava como objetivos da proposta inicial corroborados no artigo 2º, alíneas “a” e 

“b” 

a) Contribuir para o estudo da educação em sua 

multidimensionalidade, buscando compreendê-la e encontrar 

alternativas para superação de suas questões prioritárias. 

b) Possibilitar a organização de projetos de pesquisa que 

vivenciem a interdisciplinaridade de modo a promover a 

articulação de atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

(grifos nossos) 
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 Os estudos não dariam conta da multidimensionalidade mantendo as suas 

análises longe das práticas ordinárias da escola. Os conceitos preservaram os estudos 

macrotemáticos, lançando às margens o que seria a possibilidade de tratar das vivências 

experienciadas pelos sujeitos e pelas instituições de ensino. 

 As largar e extensas fronteiras também não permitiram um trabalho 

interdisciplinar. O fato de ter professores doutores de diversas áreas de formação 

integrados ao corpo docente do curso, não assegurou um trabalho de comunicação entre 

as diversas áreas do conhecimento científico, negando o caráter interdisciplinar 

proposto. Desta forma, as utilizações dos conceitos advinham da predominância 

limitante e estruturalista de se analisar a escola, como espaço de reprodução e denúncia. 

Observemos, por exemplo, a proposta da ementa da disciplina optativa “Educação e 

Trabalho”, composta por três créditos e com carga horária de 90 horas.  

EMENTA: Elementos de economia política. Modo de produção e 

trabalho em contextos historicamente determinados. Avanços e 

retrocessos nas teorias da educação quanto aos nexos entre infra 

estrutura e superestrutura. Aprofundamento em torno das 

produções ou discussões atuais, empíricas e/ou conceituais, sobre a 

articulação entre trabalho e educação na sociedade brasileira. 

(RESOLUÇÃO Nº 08/93/CONEP/UFS, grifos nossos). 

 

 Neste sentido, a recorrência religiosa os conceitos como a hegemonia 

gramsciana; trabalho, ideologia, capital e mais-valia marxistas, dentre outras, dão conta 

de explicar às relações pautadas nas superestruturas, conduzindo a olhares paisagísticos 

sobre a escola como lugar imutável, congelada em sua conjectura meramente 

externalista. 

 Por outro lado, numa tentativa de que suas produções incorporassem também a 

característica de pesquisa-ação, criou-se em alguns estudos a perspectiva de pregação da 

escola como um lugar de formação para ascensão social dos sujeitos. Essas 

características refletem a geografia dos conhecimentos defendidos como necessários a 

formação daqueles mestres dentro de um tempo tardio, não representativo das ambições 

que norteavam os estudos na década de 1990. Tempo que já exigia a aproximação das 

diversas áreas do conhecimento para explicação dos fenômenos educacionais. 

 A Resolução Nº 08/93/CONEP não explicitou as exigências quanto às ações dos 

docentes, sua vinculação a uma linha de pesquisa, níveis mínimos de titulação para 

compor o quadro do Programa de Mestrado, suas produções científicas nos últimos 
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anos, dentre outras. A ausência desses critérios talvez tenha contribuído, externamente, 

para fragilidade conceitual do Programa. Internamente, os estudos refletem o 

tradicionalismo teórico-metodológico tardio, visto que na década de 1990 as correntes 

pedagógicas já discutiam o multiculturalismo, o subjetivismo, identidade, gênero, dentre 

outras. Foi um momento de renovação, de superação do desenvolvimentismo e do 

economicismo. A educação estava ou deveria margear suas fronteiras pela perspectiva 

sociocultural do sujeito, defendidas pela Antropologia. As questões macro da educação 

não poderiam, nem deveriam ter afastado da visão do pesquisador do NPGED/UFS as 

condições singulares das práticas ordinárias dos sujeitos. 

 O currículo possuía disciplinas capazes de possibilitar uma reflexão mais 

profunda na construção das dissertações. Observe-se, por exemplo a proposta da 

Disciplina Optativa “Tópicos Especiais de Antropologia e Educação”, composta por três 

(3) créditos, com carga horária de noventa (90) horas que anunciava o seguinte 

EMENTA: Cultura e sociedade. Diversidade e relativismo, 

etnocentrismo e alteridade. A perspectiva antropológica e o estudo 

da diversidade com ênfase nos procedimentos educacionais. O 

papel da cultura na compreensão das relações entre grupos sociais 

no interior de sociedades multi-étnicas e pluriculturais. 

(RESOLUÇÃO Nº 08/93/CONEP, Anexo II) 

 

 Será que precisaríamos revisitar os antigos temas e reescrevê-los sobre a 

efervescência interna do cotidiano escolar que os dispositivos normativos tentam, 

estrategicamente, tornar opacos? 

 

2. 2 – Análise dos dispositivos de Escolarização: Omissão ou desconhecimento das 

práticas ordinárias? - Um panorama da produção do NPGED anterior aos idos 

1998 

 
A história é o privilégio (tantara) que é necessário recordar para 

não esquecer-se a si próprio. Ela situa o povo no centro dele 

mesmo, estendendo-o de um passado a um futuro. (CERTEAU, 

2007, p. 16). 

 

 A afirmação de Certeau (2007) nos faz refletir sobre duas conjecturas 

necessárias. A primeira da reserva das memórias como patrimônio histórico do não 

esquecimento do próprio homem, produtor e produto, discurso e objeto, preservação do 

subjetivismo, da multidimensão humana em um tempo descontinuo. Nesse sentido, a 

segunda proposição é de traslado, uma história de movimento, não calcificada por um 

momento estanque, mais em deslocamento constante entre presente, passado e futuro. 
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Todavia, é preciso observar a História centrada em quem a produz, sendo também 

produto histórico de suas próprias práticas. 

 Esse trânsito contínuo é revelador do lugar da produção pelo “enraizamento 

histórico anterior”. Ele nos faz preservar o que “quase” se degenera, conduzindo-nos as 

infinitas possibilidades de inventar o que já parece. Faço uso do “quase” por lembrar 

que se as sombras não recebem a luz, continuaram opacas, silenciadas, amorfas. 

 Rememorar é trazer a invenção do nítido desconhecido, através do “lançar-se 

contra os seus limites”, na expressão certeauneana e, nesse sentido, criar o lugar do 

“real” através das dinâmicas sociais dos sujeitos e das instituições que eles inventam e a 

elas se incorporaram. A escola é uma desses lugares ou talvez fosse melhor dizer, um 

desses espaços de múltiplos lugares ocupados pelos sujeitos configurados pelos 

dispositivos normatizantes que organizam a transmissão de saberes através da 

oficialização de um currículo num espaço e num tempo escolares. 

 As nossas relações com a escola se pautaram, por muito tempo, na acepção de 

uma análise limitada aos elementos de entrada e saída (dados mensuráveis, 

quantitativos, matrículas e evasões; frequência e reprovação, dentre outros), passíveis de 

uma suposta medição sobre o sucesso e o fracasso escolar. Tomado ao fracasso àqueles 

sujeitos que não conseguiam resistir a um discurso científico dos conteúdos, revelador 

de uma adjetivação cultural erudita, que os mantinha por curto tempo na escola, 

apontando as razões das reprovações e evasões apenas pelas relações classistas, foram 

então sujeito e escola tomados como objetos de interesses das pesquisas com 

características denunciativas e simplificadas, baseadas nas relações de pregação do 

patrimônio burguês divulgador da opressão. 

 As margens teóricas que sustentaram esse discurso hegemônico e reacionário da 

pesquisa, por algumas décadas, parecem ter contagiado os pesquisadores da escola e 

essa realidade não foi diferente na condução das pesquisas no Núcleo de Pós-Graduação 

em Educação da Universidade Federal de Sergipe. 

 O olhar mergulhado no universo das implicações idealistas escolares tem início 

em 1995 pelo estudo produzido por Martha Jalali, intitulado “A teoria da organização de 

Greenfield: uma alternativa para a administração educacional”, sob a orientação do 

Professor Doutor Paulo Gomes, inaugura as produções do Mestrado em Educação. A 

autora analisa o pensamento de Greenfield, sua crítica aos fundamentos da teoria 

positivista e a sua influência na gerência da administração das organizações 

educacionais. As bases elucidativas de seu estudo são tomadas da própria teoria 
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administrativa de Greenfield, através da utilização dos conceitos como os de 

subjetivismo, relações humanas e valores, invenções sociais e indivíduo coletivo.  

 A relevância desse trabalho não reside apenas em ser a gênese do universo das 

produções do Programa de Mestrado em Educação, mas na inauguração das 

perspectivas idealistas ou materialistas que se introduziram a partir dele.  

 No ano de 1996 a indefinição de eixos temáticos presentes nos ditames 

conceituais imprecisos, evidenciou uma instabilidade sobre as dissertações produzidas 

no campo educacional. Foram onze (11) os estudos edificados sobre a inquirição de 

variados objetos. A primeira defesa dos idos de 1996, data do dia seis (6) do mês de 

setembro. A dissertação intitulada “Atividades Lúdicas no Ensino da Matemática: a 

democratização de uma experiência”, construída por Eva Maria Siqueira Alves, 

orientada pela Professora Doutora Ilka Dias Bichara, apresenta as práticas lúdicas como 

alternativa metodológica para o ensino da matemática a partir das experiências 

vivenciadas pela própria autora na Escola Estadual de 1º e 2º graus Gonçalo Rollemberg 

Leite.  

 A autora produz seu texto a partir da aplicação, por um período de quatro (4) 

anos (1988-1992), de estratégias pedagógicas adaptadas a jogos e conteúdos 

matemáticos para uma amostra de 273 alunos de 5ª a 8ª séries, com idades variadas 

entre 10 e 19 anos.  

 A mestranda, à época, e seus alunos amoldaram os jogos às operações 

fundamentais com números inteiros, monômios e polinômios. A própria autora declara a 

sua participação ativa no desenvolvimento das estratégias adaptando, ela mesma, onze 

(11) jogos. Já seus alunos envolvidos no estudo foram responsáveis pela adaptação de 

cinquenta e quatro (54) jogos. 

 Registre-se a intenção de pesquisa em se tornar pesquisa-ação, afirmação 

ressalvada por nosso risco de interpretação, tendo em vista a busca pela eficiência na 

aprendizagem através do primor na aplicação de técnicas com uso do artifício de 

estratégias lúdicas. Percebemos ainda o jogo sendo utilizado como possibilidade de 

justaposição dos conteúdos aos sujeitos através do implemento das regras estabelecidas 

por um “contrato” que faz direitos e obrigações entre os participantes da própria 

atividade.  

 Nas entrelinhas do texto entendemos o jogo sendo interpretado como reflexo do 

contrato social coercitivo de obediência e adaptação às regras maiores do ente abstrato, 

o Estado. A coercibilidade é identificada pela adaptação pedagógica dos jogos de 
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“Combate Matemático, Ludo, Corrida da Divisão de Polinômios, Memória da Adição e 

Subtração”, dentre outros, através da modificação e/ou inserção de novas regras em que 

estão presentes, o que a autora denomina de “castigos” e “sanções” para os insucessos 

e/ou o descumprimento das regras do jogo. 

 Em 17 de setembro de 1996, ocorre a defesa da segunda dissertação desse ano. É 

o trabalho de Cristina Maria Montenegro Nogueira Pinho de Oliveira, intitulado “A 

arte-educação e a sua importância para a formação do educando”, orientada pelo 

Professor Doutor Antônio Tavares de Jesus. Trata-se de um estudo sobre as práticas 

pedagógicas dos professores de Arte no Colégio de Aplicação da Universidade Federal 

de Sergipe e a sua importância no processo formativo dos alunos. Oliveira (1996) 

concebe a arte como possibilidade de manifestação expressiva dos sentimentos dos 

alunos sobre a sociedade e, prega a necessidade de uma formação passiva, que deve ser 

incutida nos educandos, através da apreensão de uma concepção de ser “[...] aceitável 

em busca de novas e harmoniosas organizações, confiante em seus próprios meios de 

expressão [...]”. (OLIVEIRA, 1996, resumo). 

 O trabalho se propõe a analisar o processo formativo dos discentes pela 

intermediação dos conhecimentos sensíveis das artes, mas a autora desloca a sua análise 

para ação docente, comparando os processos de formação e atuação dos professores 

com os reflexos de suas docências. Traz a educação como uma força criadora que busca 

uma sociedade livre e igualitária. Aqui o projeto educacional é liberal de ajustamento e 

conservação do homem ao meio. A passividade é pregada por um controle discursivo de 

não desestabilização das bases sociais. 

 Maria José Nascimento Soares introduz, no âmbito das dissertações, o estudo 

intitulado “Educação Municipal em Simão Dias: reconstituição histórica – 1970/1990”. 

Orientada pelo Professor Doutor Antônio Tavares de Jesus, construiu sua produção, de 

viés marxista, fundamentada nas bases categóricas do historicismo gramsciano, 

pautando-se, sobretudo na apropriação e uso do conceito de hegemonia. A defesa foi 

promovida no dia 22 de setembro do ano de 1996, e autora apresentou, com critérios de 

denúncia, as práticas conservadoras e de clientelismo político presentes na história da 

educação rural do Município de Simão Dias, num recorte temporal que tem início em 

1970, findado em 1990. Essas práticas são apontadas como responsáveis pelo 

comprometimento da qualidade da educação rural. O educando é confundido com a 

figura do agricultor e a negação das políticas sociais que privilegiassem o homem do 

campo, reflete-se na negação de uma educação de “qualidade”. O discurso denunciativo 
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se baseia na infraestrutura e nas diferenças de classes, numa perspectiva liberal 

progressiva. A escola, reflexo social desse pensamento, é apresentada como espaço 

alienante e excludente. 

 Aqui as denúncias não dão voz aos sujeitos, não revelam as suas práticas 

cotidianas e não nos deixa conhecer táticas “[...] aparentemente desprovidas de sentido 

porque não são coerentes com o espaço construído, escrito e pré-fabricado onde se 

movimentam” (CERTEAU, 1994, p. 97). A análise é pautada nas relações estruturantes, 

deixando de fora as “trilhas circundantes” dos sujeitos. 

 Em outro estudo, a ação dos programas governamentais de teleducação, 

sobretudo pela programação do “Salto para o Futuro” e o papel da televisão como mídia 

reprodutora ou propagandista dos ideais capitalistas, é, em essência, a ideia central de 

reflexão escrita na dissertação defendida por Juliana Souto Santos, em 9 de outubro de 

1996, sob a orientação da Professora Doutora Marta Vieira Cruz, intitulada “A 

Teleducação e Questões da Atualidade”. Constitui-se também em uma dissertação de 

denúncia sobre a massificação do homem como produto suprimido pelo tecnicismo 

oriundo das bases industriais, herança longínqua da Revolução Industrial. Com o 

surgimento da televisão na década de 1950, a autora declara que o Brasil consolida o 

consumismo capitalista através da indústria cultural num processo de inculcação 

material que oferta, dentre outros produtos, a educação como um possível instrumento 

de propagação da ordem social invariável. 

 O estudo não faz contraponto com o que é “fabricado pelo consumidor cultural” 

durante o tempo em que concebe representações e apropriações de imagens e discursos 

televisivos. Não há uma conjectura de análise sobre as manifestações de quem apreende 

os brios televisivos, das questões e interpelações sobre a decodificação da mensagem. 

Então o discurso ali, volta-se a redundância das denúncias e a da sustentação astuciosa 

de uma pregação unilateral e estratégica dos produtores. 

 “Concepção espontânea: um passo para o estudo de calor e temperatura na 8ª 

série do 1º grau” foi o título da dissertação construída por Maria Inêz Oliveira Araújo 

que, sob a orientação do Professor Doutor José Fernandes de Lima. É um estudo sobre o 

conhecimento coloquial que os alunos da 8ª série do primeiro grau apresentavam sobre 

a concepção de calor e temperatura. Trata-se dos resultados de uma pesquisa que 

discutiu as relações existentes entre o conceito científico das conceitos físicas calor e 

temperatura e o uso do conhecimento vulgar aplicado para definir sensações térmicas a 
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partir da construção de uma compreensão de uso comum, cotidiano, por parte dos 

alunos.  

 Nesse estudo a análise do discurso científico possui uma variante na concepção 

do discurso comum. A identificação das concepções de calor e temperatura presentes na 

linguagem coloquial precisam refletir uma aproximação ou uma identificação com o 

refletido pelas significações dos saberes científicos postos nos currículos oficias das 

escolas de ensino fundamental. A análise é, por fim, é de um discurso fora do sujeito, 

construído e reproduzido pelas estratégias curriculares regimentadas. 

 Os elementos que identificam os aspectos dos docentes de química no ensino 

fundamental e médio no Estado de Sergipe, suas práticas pedagógicas e as abordagens 

aplicadas em sala de aula, foram subsídios propostos por Marcelo Mota Miranda em seu 

trabalho intitulado “Perfil dos Educadores de Química que atuam no Nível Fundamental 

e Médio em Sergipe”, orientado pelo Professor Doutor José Fernandes de Lima, para 

caracterizar os educadores químicos. Reconstitui o processo de formação desses 

professores na UFS que, à época, era a única instituição que formava educadores 

químicos e chegou à conclusão de que existia a necessidade de reformulação curricular 

para o curso de licenciatura em química, denunciando a responsabilidade que as 

instituições de ensino superior deveriam ter para com a formação dos seus professores o 

que, certamente, repercutia na atuação desses docentes no ensino fundamental e médio 

em Sergipe. 

 A análise da formação é restrita a concepção tecnocrática dos métodos 

científicos que se transpõem didaticamente em pedagógicos. Os aspectos de formação e 

atuação docente reclamam um estudo da História da Profissão do Educador Químico, 

deslocando-se entre os sujeitos e as instituições imbricados nesses espaços de 

organização dos dispositivos do ensino superior, suas normas curriculares, as disciplinas 

acadêmicas, a trajetória e formação dos seus professores, suas subjetivações presentes 

nas representações dos discentes e o discurso criado professores para além da academia, 

presentes nas disciplinas escolares que ministram. 

 É sob a orientação da Professora Doutora Denise Porto Cardoso, que Maria José 

de Azevedo Araújo, escreveu a dissertação intitulada “A Formação do leitor através da 

atuação do Programa Nacional de Leitura nas Escolas públicas Municipais de Aracaju – 

um estudo de Caso”, tendo patrocinado a defesa em 14 de outubro do ano de 1996. 

Trata-se de um estudo sobre a implantação e a ação do Programa Nacional de Leitura 

nas escolas da Rede Municipal de Ensino e de como esse empreendimento contribuiu 
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para a formação do leitor da escola pública municipal sergipana. Desenvolveu seu 

estudo de caso analisando o dia-a-dia da sala de leitura, perquirindo sobre as atividades 

ampliadas pelo uso do livro literário infantil e infanto-juvenil. Afirma categoricamente 

em suas conclusões que a função da escola é a de ensinar de forma consciente e 

contribuir para construção de alunos capazes de formulações críticas sobre a sua relação 

com o mundo. Apresenta a sala de leitura como um espaço de formação do leitor, da 

“viagem” ao universo da fantasia e da apreensão do mundo real pelo lúdico imaginário 

promovido nos livros literários infantis e infanto-juvenis. 

 Os critérios de denúncia retornam na dissertação de Maria Adélia Cruz Santos, 

“(Re)tratando o Cotidiano do Processo de Alfabetização na 1ª série da Escola Pública 

Municipal: mecanismo de produção e superação do fracasso escolar”, defendida em 18 

de outubro do ano de 1996. É a escola excludente que reprova e faz evadir um grande 

número de alunos. O capitalismo volta à cena como responsável pelos processos de 

seletividade, determinando o tempo que o indivíduo deve ou não permanecer na escola 

pública. Estudou os processos de alfabetização nas salas de aula de primeiras séries em 

três escolas públicas municipais, no período de 1994 a 1996. Avaliou as ações docentes, 

discentes, participação dos pais na escola e no ambiente familiar. Tomando por 

embasamento categórico os conceitos de educação, ideologia, vida cotidiana, 

preconceito, identidade, estigma e estereótipo. A autora apresenta o espaço da sala de 

aula como tempo e lugar de dominação e rebeldia. O distanciamento entre o 

conhecimento e o sujeito é apontado como causa dos desempenhos frustrantes, capazes 

de promover a retenção dos mesmos nas séries iniciais. Essa distância é também uma 

distância das realidades sociais, pela desarticulação entre o conhecimento e as 

identidades culturais do meio em que residem. Sugere articulações entre Secretarias de 

Educação e Universidade Federal de Sergipe para promoção de uma formação técnica 

do docente mais eficiente; propõe a discussão da valorização do magistério e o 

desenvolvimento de um projeto político-pedagógico escolar, a partir de uma concepção 

de sociedade justa e igualitária. 

 Outra análise sobre a influência da infraestrutura capitalista sobre as políticas 

públicas de alfabetização na década de 1980 em Aracaju está posta na dissertação de 

Maria Neide Sobral da Silva, intitulada “Estado, Cultura e Escola: um estudo das 

políticas públicas de alfabetização em Sergipe na década de 80”, sob a orientação do 

Professor Doutor César Ricardo Siqueira Bolaño, defendida em 04 de novembro do ano 

de 1996. As investigações da autora se dão sobre o projeto de alfabetização 
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desenvolvido pela coordenação técnico-pedagógica da Secretaria de Educação 

Municipal, identificando as relações entre o poder do Estado, a construção e transmissão 

de um capital cultural e o papel e função da Escola Municipal como divulgadora de um 

modelo de alfabetizar e reproduzir valores capitalistas. 

 Florisvaldo Silva Rocha defendeu em 21 de novembro de 1996, os resultados 

dos seus estudos sob o título “O uso da história de vida do aluno de Geografia como 

prática motivadora e conscientizadora”, orientado pelo Professor Doutor José 

Borzacchiello da Silva. É mais um estudo-ação sobre a criação de técnicas eficientes e 

mais prazerosas de ensino. O autor faz uso da história de vida como metodologia que 

proporcionaria uma motivação maior nos processos de ensino-aprendizagem a partir da 

realidade vivida em seus próprios espaços geográficos. Apresenta o aluno como 

construtor do mundo e não como mero espectador.  

 Encerrando os trabalhos do ano de 1996, no dia 28 de novembro, Lianna de 

Melo Torres, defendeu a sua dissertação intitulada “História de resistência de 

professores e pedagogos da rede pública – Projeto de Alfabetização da 

COTEP/Secretaria da Educação do Estado de Sergipe”, orientada pela Professora 

Doutora Corinta Maria Grisólia Geraldi. A autora, num recorte que vai de 1982 a 1989, 

analisa o Projeto de Alfabetização coordenado pelos técnicos em pedagogia da 

Secretaria de Educação do Estado e sua implementação nas escolas públicas em 

parcerias com professores e alfabetizadores como uma proposta de resistência aos 

princípios teórico-metodológicos em vigência à época. 

 A constatação preliminar, após análise sucinta desses estudos, centra-se sobre as 

oscilações teóricas explicativas dos objetos investigados. O universo da escola é 

compreendido, majoritariamente, como um lugar que deve ser estremecido pelas 

denúncias sobre as práticas instituídas pelas relações socioeconômicas ou pela dinâmica 

de novos métodos, ambos com perspectivas alienígenas, externalistas, omitindo-se a 

uma análise sobre uma cultura específica, interna, cotidiana da escola em confluência ou 

contradição com outras culturas.  

 Embora tenham envolvido, por vezes, os sujeitos da escola em suas pesquisas, as 

análises estão distante deles, centrando-se no arcabouço social de classes e em técnicas 

de eficácia pedagógica, vinculando sobre as relações diferenciais de classe, que atribui à 

escola um lugar por excelência de exclusão. Neste sentido, a escola é vista como um 

espaço privilegiado e propagandístico de reprodução dos valores capitalistas e a matriz 
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marxista com seus conceitos se torna o principal veio explicativo das relações 

educacionais. 

 As inquirições preliminares sobre o bloco de dissertações de 1995 a 1996 

serviram de parâmetros para percebermos a ausência de estudos que tomassem as 

escolas e os próprios sujeitos como fabricadores de uma prática cotidiana singular, 

ordinária, ou, de outra forma, serviram também para percebermos a falta de 

historicização dos objetos tematizados, salvo apenas o estudo intitulado “Leitura na 

escola de primeiro grau: implantação e desenvolvimento do Programa Nacional Salas de 

Leitura na rede municipal de Aracaju”, autoria de Maria José de Azevedo Araújo e 

orientação da Professora Denise Porto Cardoso, apontado por Nascimento (2010) como 

o primeiro vinculado à História da Educação. 

  Essa evidência nos levou a seguir investigando apenas as produções vinculadas 

ao campo historiográfico educacional, tendo em vista que o corpus de nossa inquirição 

reside sobre esta linha. Desta forma, de um estudo produzido em 1996, passamos a dois, 

entre os doze construídos no ano seguinte, conforme quadro que segue abaixo. Todavia, 

persiste ainda a base de orientação marxista para construção e elucidação dos fatos 

históricos. 

 

 

Quadro VI - Dissertações defendidas no NPGED/UFS em 1997 

 

Nº AUTOR(A) TÍTULO DATA DE 

DEFESA 

ORIENTADOR(A) 

1 Maria Nilma 

Góis da 

Fonseca 

“Ensino de Língua Portuguesa: 

Ecos de um discurso” 

 

25.04.1997 

 

Prof. Dr. João 

Wanderley Geraldi 

 

2 José Tarcísio 

Grunennvaldt 

“Escola Nacional de Educação 

Física e Desportos: o projeto 

de uma época" 

01.08.1997 

 

Profª Drª Celi Nelza 

Zulke Taffarel 

3 José Américo 

Santos 

Menezes 

“Escola de Educação Física da 

UFS: uma possível história” 

28.08.1997 Prof. Dr. Jorge 

Carvalho do 

Nascimento 

4 Dayse 

Vespasiano de 

Assis 

“O Papel do pedagogo na 

Escola Pública Municipal de 

Aracaju: resgate do 

especificamente e pedagógico” 

04.09.1997 

 

Prof. Dr. Antônio 

Tavares de Jesus 

5 Sônia Maria 

de Azevedo 

Viana 

“Gestão Democrática e 

Cotidiano – A Participação 

coletiva na transformação da 

escola” 

 

05.09.1997 

 

Prof. Dr. Antônio 

Tavares de Jesus 

 

6 Marly Maria 

Santos Pinto 

“Interação Social e Formação 

do Conceito Científico – 

16.09.1997 Profa. Drª. Catarina 

Zita Dantas de 
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desenvolvimento animal” Araújo 

 

7 Maria Leônia 

Garcia Costa 

Carvalho 

“Nível de Interferência da 

Oralidade na Escrita em 

redação de Vestibular” 

19.09.1997 

 

Prof. Dr. Antônio 

Ponciano Bezerra 

 

8 Ronaldo 

Nunes 

Linhares 

“Vídeos na Educação Escolar: 

a experiência do vídeo escola 

em Aracaju” 

 

22.09.1997 Profª. Drª. Catarina 

Sita Dantas de 

Araújo 

 

9 Sônia Meire 

Santos 

Azevedo de 

Jesus 

“A Busca de Significados 

Compartilhados para a 

construção de um Currículo” 

07.10.1997 Profª. Drª. Maria 

Cristina Dal Pian 

Nobre 

10 Lêda Sônia 

Oliveira 

Linhares 

“Multiculturalismo e 

alfabetização: expressão 

infantil nas linguagens verbal e 

não verbal”   

  

14.11.1997 Profª. Drª. Denise 

Porto Carvalho 

11 Reginaldo 

Daniel Flores 

“A Percepção e Valorização 

do Ensino da Arte um 

Levantamento da Escola 

Técnica Federal de Sergipe” 

14.11.1997 

 

Prof. Dr. Roberval 

José Marinho 

12 Severino José 

Bezerra Filho 

"A Relação Teoria – 

experimento na visão de 

professores de Física do 2º 

Grau e de Professores de 

Instrumentação para o Ensino 

da Física: um estudo de caso" 

21.11.1997 Prof. Dr. Alexandre 

José Gonçalves de 

Medeiros 

Fonte: Arquivo do Núcleo de Pós-Graduação em Educação – NPGED-UFS 

 

 No estudo intitulado “Escola Nacional de Educação Física e Desportos: o projeto 

de uma época", autoria de José Tarcísio Grunennvaldt, orientação da Professora Doutora 

Celi Nelza Zulke Taffarel, defendido em 01 de agosto de 1997, o autor tomou por objeto 

a fundação da Escola Nacional de Educação Física e Desportos (ENEFD) da 

Universidade do Brasil e seu atrelamento ao projeto político do Estado Novo e propõe 

demonstrar a vinculação entre a matriz que orienta a formação dos profissionais de 

educação física aos projetos políticos do Estado. 

 Demonstra a associação ativista e militarizada acadêmica nascida no seio do 

militarismo, mormente ser centro de excelência de formação do corpo. 

 As questões gerais que nortearam a sua escrita foram as seguintes:  

1. “Quais eram as relações estabelecidas entre os sujeitos político-militares 

fundadores da ENEFD, com a construção do projeto político de sociedade do 

Estado Novo?” 

2.  “Quais as concepções dos sujeitos expressos no projeto da ENEFD e quais eram 

os interesses do Estado Novo?” 
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3. “Quais os conteúdos das concepções dos militares expressos no projeto da 

ENEFD e os conteúdos dos interesses do Estado?” 

 O autor também apresenta as questões específicas, balizadoras de sua 

investigação: 

1. “Quais eram os objetivos implícitos e/ou explícitos da ENEFD?” 

2. “Como eram arregimentados e, qual era a procedência dos docentes que 

compuseram o primeiro quadro da ENEFD?” 

3. Que concepções de educação física era materializado?”. 

 Trata-se de uma pesquisa histórica que toma como fonte a legislação, às 

exposições de motivos, artigos e relatórios produzidos pelos atores envolvidos com a 

implantação do projeto de fundação da Escola Nacional de Educação Física e 

Desportos.  

 O autor faz uso de conceitos como o de “destruição do passado” apresentado por 

Hobsbawm, interpreta os dados através das recomendações de Bardin, evitando a ilusão 

da transparência ou a intuição em proveito do construído, evita a leitura simples do real 

que obscurece a razão. 

 Como referencial explicativo central do seu enredo, pautou-se na construção de 

hegemonia como resultante da junção da coerção mais o consentimento. Fundamenta-se 

em Gramsci e em alguns interlocutores como Perry Anderson para explorar a terceira 

variante do conceito de hegemonia onde não se percebe a distinção entre sociedade civil 

e sociedade política, percebendo a coerção e o consentimento como funções do Estado. 

 Aborda o projeto de criação das escolas civis e militares de educação física do 

Deputado Jorge de Moraes em 1905; a importância da Missão Militar Francesa, em 

1919 para formação dos primeiros instrutores físicos e, a interveniência dessa Missão na 

participação dos Grupos de Oficiais no Movimento de 1930. 

 Referenda o conflito gerado quando a Associação Brasileira de Educação (ABE) 

questiona a adoção do Método Francês como o oficial para a Educação Física nas 

escolas brasileiras, percebendo a intenção de militarização da sociedade civil. 

 O fechamento do trabalho se dá com a conclusão das contribuições dos militares 

para a formação da ENEFD e da pela massificação e vulgarização das práticas do corpo, 

voltadas às atividades físicas, a aptidão em detrimento da educação. Traz, por fim, uma 

reflexão intervencionista, de longa duração, atravessando os tempos e refletindo sobre 

como os preceitos inaugurais da escola influenciaram as novas gerações e de que forma 

ainda hoje essa visão militarizante deve ser questionada. 
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 José Américo Santos Menezes, orientado pelo Professor Jorge Carvalho do 

Nascimento, defendeu no dia 28 de agosto de 1997, sua dissertação intitulada “Escola 

de Educação Física da UFS: uma possível história”. Neste estudo, o autor reconstitui a 

história do curso de educação física da Universidade Federal de Sergipe na década de 

1970, sobre forte influência governamental, na égide do tecnicismo e no auge da 

valorização esportiva. Menezes (1997) aponta o curso como sendo o primeiro de 

formação de professores de Educação Física do Estado de Sergipe numa concepção de 

treinadores, formadores de atletas, tudo isto, certamente pela força expressiva das 

disciplinas que compunham o currículo acadêmico do curso, de bases 

profissionalizantes e privilégio do viés esportivo. O trabalho historiográfico apresenta 

uma concepção de História intervencionista capaz de intervir no presente pelos 

acontecimentos do passado. 

 Estas duas dissertações dão conta do que foi a produção no campo da História da 

Educação no Programa de Mestrado em Educação no ano de 1997. Não há 

apontamentos sobre o conceito de Cultura Escolar, tampouco novidades quanto às bases 

teóricas que explicitam os objetos estudados, prevalecendo o viés marxista. 

 

 

 

2.3 – A produção do NPGED/UFS a partir de 1998: a incorporação de novos 

olhares e a Cultura escolar 

  

 Das quatro
12

 defesas efetuadas em 1998, duas estão vinculadas à História da 

Educação e, efetivamente, renovam quanto ao uso de conceitos e as bases teóricas que 

esclareceram os estudos empreendidos sobre os objetos por elas delimitados. A 

diminuição das fronteiras com outros campos do conhecimento, a diversificação das 

fontes e o universo das análises das práticas escolares residentes nos sujeitos, inauguram 

a preocupação em dimensionar aspectos da Cultura Escolar. 

 A primeira dissertação é de autoria de Josefa Eliana Souza, intitulada “Em busca 

da democracia: a trajetória de Nunes Mendonça”, defendida em 15 de dezembro de 

1998, orientada pelo Professor Doutor Jorge Carvalho do Nascimento, envereda pela 

                                                 
12

 Naquele ano de 1998 quatro (4) defesas foram realizadas: a primeira em 10 de março, construída por 

Ednalva Freire Caetano, intitulada “Dicotomia, segmentação e exclusão no Ensino de 2º Grau em 

Aracaju: ruptura impossível? 1975-1990”, sob a orientação do Professor Doutor Antônio Ponciano 

Bezerra; a segunda em 27 de abril, construída por Avilete Silva Cruz, intitulada “A inserção da 

informática no currículo da Escola Pública de Sergipe e a sua contribuição para a melhoria da qualidade 

do ensino da Matemática”, sob a orientação do Professor Doutor Felizardo Barbosa; a terceira e a quarta 

são as exploradas acima e que se vincularam aos estudos sobre História da Educação em Sergipe. 
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abordagem biográfica originariamente, como o primeiro modelo de dissertação desta 

estirpe no Programa de Mestrado em Educação. É um estudo sobre as práticas 

pedagógicas e sobre a obra de um professor, nos idos dos 1950.  José Antônio Nunes 

Mendonça é anunciado multifacetadamente como militante do PTB, membro da 

assembleia legislativa, professor catedrático do Instituo de Educação Rui Barbosa 

(IERB), escritor, jornalista, defensor do movimento escolanovista em Sergipe, 

intelectual, mas esquecido, lançado as sombras da História. 

 A pesquisadora a partir do uso dos jornais sergipanos como fonte, sobretudo “O 

Nordeste”, apresenta, com muita habilidade, o surgimento do PTB em Sergipe e o 

pioneirismo de Nunes Mendonça com um dos principais articuladores da agremiação 

dos “Queremistas” e como líder inicial do partido. Relata as diversas desavenças na vida 

política do biografado, do apoio recebido por ele do então senador Getúlio Vargas em 

visita a Sergipe. 

 Na linha de descendência da vida política sergipana reconstitui a expulsão do 

mesmo do PTB, mas exalta os seus projetos políticos na Assembléia Legislativa como o 

que criara o Instituto de Assistência e recuperação social, instituindo a profilaxia das 

prostitutas, através da prestação da assistência moral e material as “decaídas”, como 

também o projeto que instituía a merenda escolar diária e obrigatória nos 

estabelecimentos de ensino primário mantidos pelo estado. 

 Finda a vida política partidária pela derrota na eleição de 1954, a autora 

apresenta então a figura do professor do IERB que dá início a sua carreira em 1955, 

bem como destaca o seu contrato pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 

(INEP), local onde desenvolve estudos sobre a educação em Sergipe, a exemplo da sua 

obra intitulada “A educação em Sergipe”. 

 Seu papel como educador é polêmico. O IERB estava associado aos preceitos 

tradicionais da vocação e da missão de formar as “professorinhas”. As aulas vitais, 

ministradas uma ou duas vezes por semana em cada turma, tinha o objetivo de 

responder a perguntas sobre quaisquer coisas e, dentre outras temáticas, abordava-se os 

preceitos da sexualidade. Foram mal recepcionadas, sendo o professor estigmatizado, 

após a sua passagem naquele Instituto de Ensino, de alcoólatra e irresponsável. 

 Souza (1998) afirma que o professor Nunes Mendonça tinha o objetivo de 

proteger as crianças contra os abusos sexuais através da pregação profilática contra os 

desvios de sexualidade. 
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 Um dos grandes desconfortos enfrentados pelo biografado no IERB foi o seu 

interesse em ministrar o Curso Preparatório para o Casamento, tema que julgava ele lhe 

pertencia, tendo a Instituição designado professores externos ao seu quadro. Por sua 

resistência, as querelas chegam ao extremo e Nunes Mendonça recebe uma suspensão e, 

posteriormente, responde a uma sindicância que o declara inocente. 

 No último capítulo da sua dissertação, a autora vai reconstituindo as reformas 

educacionais ocorridas em Sergipe a partir do final dos oitocentos. Traz as oposições 

entre Herculano Inglês de Souza e Olympio Campos. Nas primeiras décadas do século 

XX, apresenta características das reformas promovidas por Rodrigues Dória (1908-

1911) e Graccho Cardoso (1922-1926). 

 Esses recortes das reformas educacionais servem como base embrionária para 

que a autora, com competência, faça-nos enxergar o surgimento da percepção romântica 

da Educação, atribuída pelo Movimento dos Pioneiros da Educação, atribuindo à escola 

um super poder de remodelamento das massas e de promoção social. Desta forma, 

apresenta o entusiasmo pedagógico com a ampliação das redes públicas de ensino como 

propagadores da educação para todos, como também do otimismo pedagógico pela 

preparação de um maior número de pessoas através de uma educação de qualidade, com 

divulgação de padrões de qualidade no acesso ao conhecimento. 

 Discute o igualitarismo social apoiado na aplicação do método ativo e nos 

suportes estruturais pedagógicos como os laboratórios importados e as mobílias que 

viabilizariam o sucesso escolanovista, através da característica modernizadora 

republicana. 

 Apresenta o diálogo do biografado com os grandes líderes do Movimento da 

Escola Nova no Brasil, a exemplo das cartas trocadas com Fernando de Azevedo. E, por 

fim, reserva-se a demonstrar como a História tradicional cerceou de silêncio uma figura 

de tamanha relevância nos idos de 50 para História da Educação Sergipana. 

 O segundo estudo defendido na mesma data de 1998, é o já anunciado como 

divisor do nosso itinerário na introdução desta dissertação, intitulado “Pés-de-anjo e 

letreiros de neón: ginasianos na Aracaju dos anos dourados. Cultura urbana e práticas 

escolares nos anos 50”, autoria de Tereza Cristina Cerqueira da Graça, orientada pelo 

Professor Doutor Jorge Carvalho do Nascimento. 

 Os prenúncios de renovação do campo historiográfico sergipano e o nascedouro 

da apropriação e uso do conceito de Cultura Escolar possui efetiva vinculação com 

essas propostas, ainda que não tivessem evidentemente essa finalidade. 
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 A primeira por ousar em tomar um sujeito nas suas interfaces da sua vida para 

explicitar as relações internas com o Movimento da Escola Nova em Sergipe e suas 

acepções internas no Instituto de Educação Rui Barbosa. Perceba-se que a autora 

conjectura com o macro cenário sociocultural sergipano, através das passagens de 

Nunes Mendonça nesses espaços estratégicos, mas reconhece a escola na sua miudez, 

nas relações imbricadas com suas normalistas, nas acusações que partiram de atos em 

sala de aula, mas acima de tudo, da compreensão de como os sujeitos envolvidos no 

processo educacional conceberam as normas e conduziram as suas condutas para além 

do que lhes fora imposto. Ressaltem-se os aspectos morais, religiosos, os desvalores e 

valores, as práticas ordinárias de articulação tática das normalistas e do Professor Nunes 

Mendonça frente aos dispositivos dos sistemas. 

 O estudo de Graça (1998) traz as implicações de uma tendência que deveria ter 

sido pouco mais considerada em Sergipe na década de 1990, a aproximação das 

fronteiras da História com a Antropologia Etnográfica. Também, ressalvo, não fica 

explícita na construção da narrativa da autora a finalidade de introduzir uma vinculação 

do seu estudo as matrizes teóricas da cultura, mas os elementos já apresentados acima 

dão conta da implicância e da inovação do seu enredo. 

 Apesar das novas propostas historiográficas apresentadas no ano de 1998, o ano 

seguinte não registrou nenhum trabalho vinculado à História Educacional Sergipana. 

 Em 1999 foram defendidas apenas duas dissertações. A primeira por Marcos 

José de Sousa, intitulada “A Prática do Ensino de Educação Física”, em 08 de janeiro de 

1999, sob a orientação da Professora Doutora Marta Vieira Cruz. O estudo analisou as 

práticas pedagógicas de ensino de educação física, a partir da proposta pedagógica 

apresentada pela Secretaria Estadual de Educação da Bahia, nos anos de 1993/1994. A 

segunda dissertação intitulada “Concepções que Fundamentam a Prática de 

conhecimento, linguagem e alfabetização escolar”, foi defendida em 22 de setembro do 

mesmo ano e construída por Ana Maria Lourenço de Azevedo, sob a orientação da 

Professora Doutora Ilka Dias Bichara. Apesar de um ser um estudo sobre o cotidiano 

escolar a partir do discurso e prática dos professores, anunciado como de perspectiva 

etnográfica, assume uma análise denunciativa. São apresentadas as relações paradoxais 

de contradição e conflito; das relações preconceituosas e de uma escola reprodutora de 

uma mecanização ritualística de alfabetização. A autora utilizou como referencial 

teórico Vygotsky (1989), Bakhtin (1989) e Heller (1985) e analisou os seguintes 

conceitos: cotidiano, interações, preconceito e tempo. Embora não vincule a Cultura 
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Escolar como objeto construído historicamente, a reflexão filosófica da autora, 

associada a sua matriz teórica apresenta uma renovação considerável em termos de 

análise da condição interna da escola. 

 A escrita anterior a 1998 é marcada pelas condicionantes sociais. Uma história 

imóvel, presentista, universalista, ilustrada. As mudanças efetivamente começam a se 

instalar na produção do mestrado em Educação da Universidade Federal de Sergipe a 

partir dos ecos da História Cultural. Novos objetos e fontes são dimensionados, a 

interpretação da fatos que compõem o universo dos fenômenos educacional procura 

chegar as microdimensões e neste sentido a vinculação ao conceito de Cultura Escolar 

parecia consolidar a compreensão das práticas do universo cotidiano escolar. Todavia, o 

olhar aligeirado, deixou de lado uma parceira necessária.  A pretensão de se enxergar a 

cultura escolar deveria ter considerado preliminarmente a dimensão da própria Cultura. 

Neste sentido, é que inauguramos as análises no próximo capítulo, revisitando a escrita 

e propondo uma releitura da simbologia cultural. 

 



85 

 

Capítulo III – Os usos e abusos do conceito de cultura escolar: conquistas e 

desafios na produção do NPGED/UFS 

 

 As análises que resultaram na construção deste capítulo não deixam de 

reconhecer o que, porventura, foi permitido ou interdito produzir no lugar em que se 

construíram os discursos em períodos anteriores. As matrizes teórico-metodológicas 

assumem posições de poder estabelecidas estrategicamente por grupos sociais, dentro 

deste “ponto cego histórico” certeauneano, entre o que se permite e o que se confisca 

em torno da produção historiográfica. Arriscaríamos a afirmação que essa relação 

também se estabelece com os conceitos que se caracterizam como generalidades 

sucessivas, capazes de explicitar traços pertinentes de um determinado grupo social. 

Neste sentido, a Cultura assume o risco de uma também adjetivação, ser 

especificamente “da escola”. Não seria essa qualificação mais uma ruptura com a 

unidade cultural? Não estaria ela se hierarquizando em relação a uma “Cultura não 

escolar (familiar, religiosa, etc”?). 

 Por outro lado as relações das multiplicidades vivenciadas no universo interno 

das instituições precisaram ser subsumidas as análises das experiências como objetos de 

estudos que refletem singularidades ímpares. Nesse sentido, o conceito Cultura Escolar 

permitiu um uso semântico econômico para interpretação dos fenômenos da escola. 

Todavia, as semânticas são condições sociolinguísticas passíveis de um universo 

múltiplo de aplicação e interpretação, permitindo generalizações e reducionismos 

drásticos. 

 Desta forma, o conceito Cultura Escolar é mais que simples descrição, imbrica-

se na força da argumentação teórica que possui, formando como que redes de 

configuração partilhadas por sujeitos-pesquisadores que criam uma tipologia com um 

lugar “quase” comum, formando um campo semântico que agrega “[...] termos 

interrelacionados sob uma forma estável, seja de oposição, de associação ou de 

substituição.” (PROST, 2008, p. 124). 

 O rompimento com as matrizes teóricas anteriores a 1998, fez com que o “lugar” 

da historiografia educacional permitisse a introdução da Cultura Escolar. Desta forma 

pretende-se neste capítulo, apresentar os alcance e limites dos estudos do NPGED/UFS, 

analisando os processos de apropriação e uso do conceito de cultura escolar a partir de 

percepções monoculturais e do uso desmedido do conceito como modus operandi. 
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3.1– A cultura escolar: entre o universalismo e o relativismo 

 

 É a partir da circularidade de novas temáticas que o desenho da historiografia da 

cultura escolar nas produções do mestrado em educação do NPGED/UFS começa a se 

formatar. A geografia construída é sustentada pela circulação nas escritas do conceito de 

Cultura Escolar e da elevação dos objetos ao veio da História Cultural. A crença na 

seleção de novos temas, tidos como menores ou de pouco expressão e a mudança na 

operação historiográfica, sobretudo pelo emprego de fontes e objetos diversificados, fez 

nascer nas escritas a sensação de plena superação de um modelo explicativo do 

fenômeno educacional sustentado no universalismo econômico. De fato, a historiografia 

se tornou problematizadora, interpretativa e as práticas escolares começaram a retirar o 

morfo da visão anterior inerte ou meramente denunciativa. 

  Todavia, o novel modelo construiu interpelações aligeiradas e pouco precisas na 

escrita da cultura escolar. Ao tempo que foge das explicações universalistas, através de 

uma escrita que prestigia o singular, as práticas internalistas e os atores escolares, 

esqueceu-se de revelar as experiências compartilhadas pelos sujeitos através da 

pluralidade cultural, tomando por particular sempre o discurso geral. 

 Para a construção de uma possível crítica historiográfica, distribuímos essa nova 

configuração a partir do agrupamento dos objetos por temáticas afins. Os cinco campos 

que apresentamos são meramente classificatórios e, a ideia é compreender de que forma 

a escrita e interpretação das realidades educacionais sergipanas foi se incorporando aos 

brios das particularidades e dos relativismos de uma possível “cultura escolar”. 

 

Quadro VII – A nova geografia dos objetos por temáticas específicas (2003-2010) 

Geografia dos objetos 

 

 

 

Instituições 

Confessionais 

1. Fé, civilidade e ilustração: as memórias de ex-

alunas do Colégio Nossa Senhora de Lourdes 

(1903-1973); 

 

2. Os padres de D. José: seminário Sagrado Coração 

de Jesus (1913-1933); 

 

 

3. A presença missionária norte-americana no 

educandário Americano Batista; 

 

4. As filhas da Imaculada Conceição: um estudo sobre 

a educação católica (1915-1970); 
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5. Por uma Educação Católica: um estudo sobre a 

disciplina de Religião no Ginásio Santa Teresinha 

(1947-1968) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituições para 

infância/Formação 

profissional 

6. Escola de Aprendizes Artífices em Sergipe (1932-

1942); 

 

7. O primeiro jardim de infância de Sergipe: 

contribuição ao estudo da educação infantil; 

 

 

8. A regeneração da infância pobre sergipana no início 

do século XX: o patronato agrícola de Sergipe e 

suas práticas educativas; 

 

9. A Pedagogia do Internar: uma abordagem das 

práticas culturais do internato da Escola 

Agrotécnica Federal de São Cristóvão (1934-1967); 

 

 

10. Escola da Cidade de Menores “Getúlio Vargas”; 

 

11. O Ensino profissionalizante em Sergipe: 

contribuição do Instituto Profissional Coelho e 

Campos. 

 

 

Instituições 

Superior/Disciplina 

acadêmica 

12. Uma disciplina, uma História: Cálculo na 

Licenciatura em Matemática da Universidade 

Federal de Sergipe (1972-1990); 

 

13. A Escola de Química de Sergipe: o processo de 

formação de um campo profissional (1948-1967) 

 

 

Educação 

feminina/Mulher 

14. Docência e luta na literatura modernista: a educação 

feminina nos romances Simão Dias e Estrada da 

Liberdade de Alina Paim (1928-1958); 

 

15. O celibato pedagógico feminino em Sergipe nas três 

primeiras décadas do século XX: uma análise a 

partir da trajetória de Leonor Telles de Menezes; 

 

16. Leyda Régis: Reminiscência de Formação 

Intelectual e Atuação Profissional em Sergipe; 
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PROCESSOS/ 

“MODERNIZAÇÃO” 

/IDEIAS 

PEDAGÓGICAS 

17. Civilizar, regenerar e higienizar. A difusão dos 

ideais da Pedagogia Moderna por Helvécio de 

Andrade; 

 

18. Por uma pátria de luz, espírito e energia: a 

Campanha da Liga Sergipense contra o 

analfabetismo (1916-1950); 

 

19. A difusão do ideário escolanovista em grupos 

escolares sergipanos (1934-1960); 

 

20. Ecos da Modernidade: a arquitetura dos grupos 

escolares sergipanos (1911-1926) 

 

Fonte: Quadro formulado pelo autor a partir da relação objetos e temas selecionados para composição das 

dissertações do NPGED/UFS entre 1998 e 2010. 

 

 Numa crítica preliminar poderíamos afirmas que todas as dissertações declaram 

seus pertencimentos à História Cultural, sustentada em duas reduzidas fundamentações. 

A primeira baseia-se na utilização de um único conceito onipresente de cultura escolar 

formulado pelo Historiador francês, especialista em História da Religião, Dominique 

Julia
13

. A segunda é que, ao criar um discurso a partir de um objeto na escala das 

microabordagens, as dissertações apresentam como “selo de garantia” o movimento dos 

annalistes de ter reconfigurado as concepções de objetos e fontes, dando-lhe a condição 

de que se “menor” ou “esquecido”, possivelmente sua interpelação deveria se dar pelo 

universo da cultura. Todavia, essa acepção do privado, do introspectivo, do primitivo, 

do particular etc., ocorre sem consulta às bases epistemológicas da Antropologia 

Cultural, necessárias para descer a dimensão interpretativa das culturas locais. 

Sem essa interlocução necessária, a historiografia educacional se lança a 

reconstituir as culturas escolares pertencentes aos diferentes tempos e espaços por um 

modus operandi de comodidade, ou seja, o uso recortado e desmedido de um único 

conceito que figura na produção como um slogan de um novo paradigma, sacramentado 

e sem precedentes. 

 Acreditamos que ao abandonar a velha ordem, a historiografia educacional 

sergipana necessitaria de um período de transição para se apropriar dos conhecimentos 

que formataram a História Cultural. Por vezes, a fuga do que parece tão necessário, 

como a compreensão do que venha a ser entendido por Cultura, escapa à formação e o 

tempo restritivo dos estudos, acaba promovendo concepções limitantes sobre o 

                                                 
13

 O termo aparece pela primeira vez em uma conferência realizada em 1993 no ISCHE de Lisboa e que 

foi transformada em artigo, tendo sido publicada na Revista Brasileira de História da Educação, em 2001. 
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particular da escola. O projeto de pesquisadores experientes como Nascimento (2003) 

ainda precisa desconstruir as resistências da tradição.  

Como já afirmamos, o plano de escrita das dissertações está adstrito à condição 

adjetivada da “Cultura” em ser “escolar”. Não é despretensioso afirmar que o próprio 

Julia (2001) já nos alerta para a compreensão de uma “Cultura Escolar” não isolada em 

uma redoma intocável, mas em conflito com “Outras Culturas”. Neste sentido, 

aparentemente parece que o historiador francês possui uma concepção pré-estabelecida 

de cultura escolar, ditadas por normas e práticas específicas. A cultura da escola não 

seria resultante dos movimentos particulares, internalistas, das experiências advindas 

das diferentes culturas (religiosa, familiar, feminina, etc.), dos conflitos das tradições 

vivenciadas e historicamente construídas por um povo? 

Ao esquecer a dinâmica histórica dos costumes, crenças, valores e das 

interferências sociais residentes no localismo, Julia (2001) consegue formular um 

conceito que deveria ser capaz de fundamentar, elucidar e fornecer a historiografia uma 

maneira unidirecional de compreender os fenômenos educacionais.  

Tudo o que é concebido no interior da escola se configura como uma possível 

produção cultural? Não estaríamos produzindo uma historiografia a partir das normas e 

comportamentos que estão sendo impostas verticalmente e incorporadas à escola por 

aculturação? Por outro lado, se a nova escrita propõe o rompimento das fronteiras não 

deveria nos fazer enxergar o lugar da interdisciplinaridade com os outros campos do 

conhecimento, sobretudo com a Etnologia e Etnografia, fazendo-nos compreender o 

relativismo pelo relativismo e não pelo universalismo. 

Para esclarecermos essa afirmação é factual o texto de Ginzburg (2006). Ao 

desviar a sua pena para universo do micro o historiador preocupa-se em prefaciar, tanto 

na edição inglesa, quanto italiana, a importância de se chegar às ditas subculturas, 

tentando romper com uma confusão comumente posta na operação historiográfica entre 

vincular a escrita a uma “cultura produzida pelas classes populares”, ou do contrário 

reproduz historicamente a força de uma “cultura imposta às classes populares”.  Toma 

então por empréstimo a Mikhail Bakhtin a categoria “circularidade”, anunciando a 

interferência recíproca de mobilidade na mão-dupla das culturas circundantes, circulares 

e não estáticas, pré-concebidas. Os vermes não desejam e nem concebem apenas o 

queijo como o ideal. Eles não só o consomem, eles digerem e o transforma, por vezes 

resistem. Do contrário, o queijo necessita da existência dos vermes para estabelecer a 

sua imposição. 
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Entender que a historiografia concebe e explica a formação de uma cultura 

adjetivada a condição de “escolar” pelo discurso unidirecional de alguns grupos 

privilegiados é desconsiderar a capacidade relativa de outros tantos grupos, locais, 

particulares de constituir a tradição de suas próprias culturas e de interferir nos 

processos de formação e constituição dos sujeitos, ainda que na condição de escolares. 

. Observemos que só tardiamente quando a Antropologia Cultural perfilhou que 

“[...] através do conceito de „cultura primitiva‟ é que se chegou de fato a reconhecer que 

aqueles indivíduos outrora definidos de forma paternalista como „camadas inferiores 

dos povos civilizados‟, possuíam cultura” (GINZBURG, 2006, p.12), é que os 

historiadores passaram a enxergá-los, pelo transistórico veio da História Cultural. 

O problema é que a historiografia educacional sergipana da cultura escolar não 

se preocupou em perceber que a imposição da ideologia de determinados grupos através 

dos discursos de suas crenças postos suavemente na concepção pedagógica dos 

currículos oficiais, nos livros didáticos e na modelagem das normas e comportamentos, 

deformaram por “filtros e intermediários” as leituras, os pensamentos e crenças de quem 

os receberam, tendo em vista que ali já havia uma herança da tradição cultural histórica. 

Não seria a cultura produto das ações humanas? Ou seria apenas oriunda de um 

determinado capital de privilegiados grupos?  

Se o que ocorre sempre são processos de aculturação, não teremos História 

Cultural, mas História da “passividade cultural”, ou doutra forma estaremos escrevendo 

as práticas de imposição de um discurso cultural dominante sobre a cultura subalterna 

local. 

É neste sentido que classificamos as dissertações por temáticas específicas, 

entendendo que muito mais que explicitar o passado educacional sergipano pela escrita 

das próprias culturas singulares, não pelas experiências, mas pelas representações que 

delas se faz, inscreveram-se no terreno dos discursos das culturas impostas à escola e 

aos processos civilizatórios pautados na concepção de normas e comportamentos pré-

estabelecidos. 

 

3.2 – A cultura escolar nas instituições confessionais: práticas culturais escolares ou 

práticas culturais religiosas? 

 

No primeiro bloco temático, agrupamos as dissertações que tomaram como 

objeto das suas escritas as instituições de caráter confessional, perfazendo um índice de 

18,52% da amostra aqui analisada. Preliminarmente é importante observamos que desde 
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as pregações jesuíticas contributivas da formação de uma pedagogia brasílica aos dias 

atuais, a igreja sempre foi tema da ordem do dia no âmbito educacional. Seu discurso 

universalista de sujeição dos povos a uma forma de “pertencimento” cristã fez uso da 

escola como aparelho ideológico de suas pregações. Do colégio de Olinda em 

Pernambuco à Casa de Piratininga em São Vicente; do Pedro II às Universidades; de 

uma ou de outra forma temos a custódia da Igreja Católica sobre a pregação 

educacional.  

Lembremos-nos da manutenção do regalismo da Igreja oficial na monarquia 

constitucional e centralizadora dos Moderados, durante o Império brasileiro. De outra 

maneira, pensemos no “fervor ideológico” e no “entusiasmo pedagógico” que não 

sustentaram uma escola republicana laica, tendo em vista que o discurso religioso 

sempre se manteve ativo nas bases curriculares, direta ou indiretamente. A pregação 

cristã diz sempre respeito a uma cultura religiosa, mas nem sempre diz respeito a uma 

cultura escolar.  

Neste sentido, observamos a evidência de um discurso de imposição cristã 

presentes na historiografia das instituições confessionais com fins educativos e nunca 

um discurso das vivências, do espontâneo, das resistências e das características culturais 

locais produzidas pelos sujeitos envolvidos no fenômeno educacional. Aqui fica 

evidente que a escritura se vincula a Historiografia Cultural Escolar pelo anuncia do 

conceito de Julia (2001) 

 

Quadro VIII – Escrito sobre as instituições confessionais e o uso do conceito 

de Cultura Escolar Julia (2001)  

 

Título Autor Data Conceito de Cultura Escolar fundamentado 

em Dominique Julia (2001) 

Fé, civilidade e 

ilustração: as 

memórias de ex-

alunas do Colégio 

Nossa Senhora de 

Lourdes (1903-

1973) 

 

Rosemeire 

Macedo 

Costa 

07 de 

novembro 

de 2003 

[...] um conjunto de normas a inculcar, bem 

como de práticas que permitem a transmissão 

coordenada de comportamentos e normas; 

consiste em modos de pensar e agir difundidos 

na sociedade e repassados através de processos 

formais de escolarização. Para estudar a 

escola, é preciso ter clareza de que a mesma é 

uma instituição e compreende uma cultura ou 

um conjunto de práticas. (p. 22) 

Os padres de D. 

José: seminário 

Sagrado Coração 

de Jesus (1913-

1933) 

Raylane 

Andreza 

Dias 

Navarro 

Barreto 

06 de 

maio de 

2004 

[...] um conjunto de normas que definem o 

saber a ser ensinado e as condutas a serem 

inculcadas e um conjunto de práticas que 

permitem a transmissão destes saberes e a 

incorporação desses comportamentos, normas 

e práticas, estando ordenadas segundo 

finalidades que podem variar segundo as 
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épocas (finalidades religiosas, sociopolíticas 

ou simplesmente de socialização). (p.56). 

A presença 

missionária norte-

americana no 

educandário 

Americano Batista 

Maria de 

Lourdes 

Porfírio 

Ramos 

Trindade 

dos Anjos 

08 de 

agosto de 

2006 

A Cultura Escolar foi pesquisada a partir da 

abordagem de Dominique Julia 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 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. (p. 5) 

As filhas da 

Imaculada 

Conceição: um 

estudo sobre a 

educação católica 

(1915-1970) 

 

Valéria 

Alves Melo 

14 de 

março de 

2007 

A compreensão da cultura escolar, descrita 

como um conjunto de normas que definem 

conhecimentos a ensinar, condutas a inculcar, 

e um conjunto de práticas que permitem a 

transmissão desses conhecimentos e a 

incorporação desses comportamentos, 

conforme determinado por Dominique Julia, 

requer que se tenha clareza de conceitos como: 

representação, defendido por Roger Chartier, 

ao demonstrar a importância da escola na vida, 

inclusive, de suas alunas; vigilância e 

disciplinamento, discutido por Michael 

Foucault e que ajudam a compreender as ações 

normativas aplicadas na instituição e controle 

social, também de Foucault, que ajuda a 

entender como e porque essas normas 

disciplinares eram implementadas na escola. 

(p. 19). 

Por uma Educação 

Católica: um 

estudo sobre a 

disciplina de 

Religião no 

Ginásio Santa 

Teresinha (1947-

1968) 

Simone 

Paixão 

Rodrigues 

 Desta feita, torna-se necessário apresentar que 

fiz uso do conceito de cultura escolar 

defendido por Dominique Julia, pois a busca 

pelo entendimento de uma instituição escolar 

perpassa pela compreensão do conjunto de 

normas que definem conhecimento a ensinar e 

condutas a inculcar. ( p. 13) 

Fonte: Dissertações de mestrado produzidas por pesquisadores vinculados ao NPGED/UFS nos anos de 

1998 a 2010 

 

Observemos, em princípio, o que aparentemente pareceria irrelevante. Na escrita 

o lugar de aplicação do conceito de Cultura Escolar é predominante na introdução das 

dissertações (atenção para numeração das páginas no quadro supra) e, neste sentido, o 
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anúncio do uso é feito sob a condição de possível base elucidativa das práticas 

escolares, sobretudo, as internalistas, de amoldamento de comportamentos e 

conhecimentos pelas normas. Se recortarmos o conceito do texto a sensação é de que 

nenhuma alteração ocorrerá. Aqui se constata o que anunciamos antes, o simples modo 

de operar, de formatar uma produção acadêmica usando um referencial teórico sem as 

devidas críticas, sem discutir sua finalidade filosófica ou seu valor epistemológico para 

escrita. 

Noutra análise, observamos que as escritas são tomadas por discursos cristãos 

que tem sua acepção escolar subsidiada por uma vertente monocultural, formatada na 

purificação das crenças, subsidiadas pela manutenção dos dogmas e permeadas pela 

sagração a Julia (2001), criando uma sensação no leitor de que a existência do conceito 

de cultura escolar na escrita e o anúncio de vinculação a História Cultural lhe assegura o 

status de escrita das práticas internalistas desenvolvidas no ambiente escolar. 

Apesar das inovações historiográficas terem começado no ano de 1998, é a partir 

de 7 de novembro do ano de 2003 que se deu a primeira circulação expressiva do 

conceito de cultura escolar de Julia (2001) num texto dissertativo do NPGED/UFS. É o 

estudo intitulado “Fé, civilidade e ilustração: as memórias de ex-alunas do Colégio 

Nossa Senhora de Lourdes (1903-1973)”, produzida por Rosemeire Marcedo Costa, 

orientada pelo Professor Doutor Jorge Carvalho do Nascimento que estabelece a 

circularidade.  

A dissertação está estruturada em Introdução, Capítulo I e Capítulo II, possuindo 

121 páginas. A escrita tomou por fonte privilegiada as memórias de ex-alunas e afirmou 

que a  

[...] cultura escolar pode ser apanhada em cadernos, livros 

didáticos, jornais estudantis, fotografias e outras evidências que 

comprovam a possibilidade da descoberta de vestígios do modo 

como eram organizadas e funcionavam as atividades do Colégio 

Nossa Senhora de Lourdes (COSTA, 2003, p. 25). 

 

 O estudo privilegia o presentismo, sustentada na temporalidade 1903 – 1973, 

justificando os marcos pelo começo e encerramento das atividades dessa instituição 

estudada. (COSTA, 2003, p. 15).  

 A instituição tinha como escopo a formação física, intelectual, cívica, moral e 

religiosa, pautada sempre nas normas residentes no seu próprio estatuto. Vejamos o 

recorte do artigo 4º deste documento utilizado pela autora.  
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Os fins do Colégio são: a instrução e a educação de menores do 

sexo feminino; o desenvolvimento da inteligência e a formação do 

caráter obedecerão aos sagrados princípios da Santa Igreja Católica 

Apostólica Romana e segundo as leis do País. (COSTA, 2003, p. 

37). 

 

 Não há definições explícitas quanto à metodologia apresentada no estudo, 

apenas expressões do uso da técnica de entrevistas semi-estruturadas, valorizando os 

aspectos pertinentes as memórias das ex-alunas, relatadas em quase toda escrita, 

estabelecendo em contrapartida o conflito com as fontes ditas tradicionais pela autora, 

quais sejam a documentação oficial. (COSTA, 2003, p. 25). 

 Recobre-se das memórias das ex-alunas as lembranças das técnicas 

disciplinadoras, pautadas numa obediência absoluta e numa referência de mulher, a 

Madre Superiora. Não há como fugir da sobreposição de um discurso dogmático 

católico. As memórias não são retomadas por suas leituras mais pela incorporação que 

se fez do uso e valor das normas, pela imposição de um discurso produzido e 

reproduzido pelas sacramentinas em cada uma das alunas. Perde-se neste momento da 

escrita, a perspectiva de movimento da cultura, a circularidade bakhtiniana, qual seja, a 

perspectiva de influências recíprocas das culturas cristãs francesa, vez que as Irmãs 

Sacramentinas provinham de Valence, França, com a cultura feminina sergipana. Do 

contrário o discurso se configura pela aculturação, pois seria “[...] necessário formar 

uma elite feminina católica e ampliar os quadros de representantes da Igreja 

encarregados daquela obra de propagação da fé crista.” (COSTA, 2003, p.19). 

 Esta calcificação cultural pacifica os comportamentos e desarticula a 

historicização da cultura. Ora, o próprio Julia (2001) chama essa conformação de “visão 

idílica da potência absoluta dos projetos pedagógicos”. São acepções que desprezam as 

resistências. A escola não é, em nenhum tempo, tão poderosa, quanto parece ser.  

 Desta forma, obedientes a um conceito, os discursos parecem se conformar às 

fórmulas fantásticas, revelando a incorporação de padrões de comportamento como 

manifestação de uma cultura escolar sem resistências. Observe-se o que se depreende da 

escrita: “Muitas alunas frequentaram a escola durante muitos anos sem que recebessem 

qualquer tipo de castigo”. (COSTA, 2003, p. 70), total amoldamento as formas 

alienígenas. 

 Sem dúvida que a escrita é inovadora, faz uso das fontes não oficiais e um 

excelente trabalho de reconstituição histórica feita a partir das memórias de ex-alunas. 

Todavia, um recorte do texto abre uma discussão sobre que adjetivação de cultura 
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estaria a escrita atrelada e se a partir dessa concepção de cultura é possível subsumir o 

conceito de Julia (2001) como base elucidativa dos processos escolares. Vejamos. 

Dentre as práticas que constituíam a cultura escolar do Colégio 

Nossa Senhora de Lourdes, estavam as atividades artísticas: 

música, literatura, artes cênicas, artes plásticas e atividades de 

produção artesanal. O currículo continha disciplinas voltadas para 

o desenvolvimento de diferentes habilidades e talentos das alunas, 

como prendas domésticas, bordado, piano, harmônio, bandolim e 

desenho. (COSTA, 2003, p. 73). 

 

A seleção de conteúdos privilegia um tipo cultural erudito Os conhecimentos que 

atravessam os muros da escola, por transposição didática de saberes produzidos a 

saberes ensinados, são tomados de um discurso pré-estabelecidos, pautados na sutileza 

da formatação dos corpos e dos comportamentos e, desta forma, aproxima-se dos 

anseios da classe que frequentara a escola, atendendo o perfil da suposta “elite” 

sergipana. Observemos o molde social que frequentava a escola 

O colégio atendia as filhas de senhores de engenho, de grandes 

comerciantes e de pessoas abastadas que, por não residirem em 

Aracaju, enviavam suas filhas à capital para que recebessem 

formação escolar. A proposta educacional pouco diferia do que se 

aprendia em casa, nas aulas particulares. A oportunidade de estudar 

no Colégio das Sacramentinas estava relacionada à capacidade de 

dispor dos meios financeiros necessários para tanto. As famílias 

aristocráticas continuavam acreditando em velhas concepções 

acerca da educação feminina, e as religiosas souberam adequar sua 

proposta de trabalho àquelas exigências. (COSTA, 2003, p. 55, 

grifos nossos). 

 

 De outra maneira o texto deixa explícito o objetivo das Irmãs 

Sacramentinas, ordem religiosa católica responsável pelo Colégio. 

O propósito inicial das religiosas do Santíssimo Sacramento era 

imprimir, na mulher sergipana, as marcas de uma religiosidade e de 

uma cultura civilizada, à francesa. Projeto que se coadunou com os 

desejos das famílias de Sergipe em instruir as mulheres nos moldes 

da Igreja Católica, preparando-as para a maternidade, o cultivo do 

casamento e a vida de boas cristãs. (COSTA, 2003, p. 21, grifos 

nossos). 

 

 Essa dissertação ao estabelecer no seu discurso uma bipolaridade cultural em 

erudita e subalterna, construiu uma hierarquização cultural das práticas escolares com 

prevalência da primeira, visto que visava o atendimento de um grupo privilegiado 

economicamente.  O etnocentrismo é uma posição categórica e, neste sentido, as 

orientações da antropologia são ricas quando afirma que “[...] é preciso ler por sobre os 

ombros daqueles a quem esta cultura pertence.” (GEERTZ, 1973a, p. 452). Do 
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contrário, a escrita dessa dissertação quis revelar o passado de uma instituição 

educacional católica, suas pregações cristãs e a propagação de seus dogmas 

monoculturais. A cultura não pode aprisionar o historiador a interpretações 

unidirecionais. É preciso reconhecer as trocas culturais possíveis e lembrar que a cultura 

é permeada por simbologias circulantes capazes de atravessar fronteiras de uma ou de 

outra cultura. 

Ao estudar a educação feminina católica em Sergipe através das pregações de 

um discurso teológico reproduzido no interior do Colégio Nossa Senhora de Lourdes, a 

dissertação apresentou como objetivos “[...] mostrar que, até o fim de suas atividades, o 

Colégio de Freiras, como ficou conhecido, prestou serviços à elite sergipana, seguindo o 

lema „fé, carisma e educação‟, promovendo a instrução e o senso de responsabilidade 

patriótica para as moças de „boas família‟.” (COSTA, 2003, resumo) e “[...] descortinar 

certos elementos ainda desconhecidos na pesquisa educacional sergipana” (COSTA, 

2003, p. 15). 

As operações historiográficas para construção da escrituração da cultura escolar 

sergipana se perderam entre a perspectiva confessional e a perspectiva educacional, 

intermediadas pela ausência de conceitos que sustentem o atrelamento ao veio da 

História Cultural.   

O conceito de “elite” é mais um ausente no discurso. O anacronismo assola a 

escrita pela sobreposição do olhar do presente sobre o passado, sem respeitar os limites 

desse passado, tendo em vista que conceber a elite hoje não é a mesma tarefa de 

concebê-la no início do século XX, parece-nos no mínimo discutível, mas a dissertação 

preferiu não tomar partido e classificar por “elite” aqueles que se enquadrassem numa 

condição econômica favorável.  

De outra forma, a principal inconsistência é agregar o conceito de Cultura 

Escolar para explicitar os objetos vinculados a um discurso que deveria ser 

desteolizado, tendo em vista que a pregação do sagrado poderia forjar uma concepção 

de cultura, muito mais cristã que escolar. Neste sentido, ainda que a pretensão resida em 

trazer o discurso religioso ao campo das possibilidades educacionais, as normas e 

comportamentos foram elevados aos interesses da igreja católica, fazendo-nos pensar 

numa cultura católica sobreposta à cultura que tenta ser educacional pelas práticas ou 

apenas pela sensação de ter sido produzido no interior da escola, desprezando as 

realidades sociais e culturais construídas na tradição cotidiana. 
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A escritura deveria privilegiar uma relação tempo-objeto que suportasse a trama 

histórica através de conceitos. Fora disso parece que estas escritas primam por uma 

desconfiguração da cultura a partir da benevolência dos processos civilizatórios. Fica 

clara a identificação de processos alienígenas, sua caracterização (neste exemplo francês 

– europeu) como indutores de processos de conversões civilizatórias cristãs. 

Não é possível negar a presença dos traços culturais promovidos num 

determinado espaço, pelo relativismo local, já que proposta da História Cultural 

perpassa pelo micro, consequentemente pelas relações entre História e Antropologia 

Cultural. As formações e padronizações de comportamentos, sejam elas construídas por 

qualquer aparelho ideológico, reconstitui traços de suas culturas. O problema é 

considerá-las apenas por suas “experiências” sem suas interpelações. A perspectiva da 

multiculturalidade precisa ser interpretada. A conversão de todos os atos, normas e 

costumes praticados no interior da escola à condição de cultural sem discutir e 

interpretar os significados e significantes é, no mínimo, reducionismo. Vejamos o que 

diz Geertz (1978) 

O conceito de cultura que eu defendo é essencialmente semiótico. 

Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal 

amarrado à teias de significado que ele mesmo teceu, assumo a 

cultura como sendo estas teias e sua análise, portanto, não como 

uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência 

interpretativa, à procura do significado. (GEERTZ, 1978, p. 15). 

 

 Observemos então que a análise das práticas deveriam se debruçar sobre as suas 

representações, visto que a prática cultural é uma ação simbólica, portanto 

representacional que, não se subsume simplesmente às regras padronizadas. As razões 

da análise histórica sobre os objetos deveriam considerar que significados tinham as 

práticas desenvolvidas pelos atores escolares em suas épocas. Não pelas experiências 

reveladas nas memórias das ex-alunas, mas pela interpretação das suas representações 

de suas memórias.  

 Os comportamentos modelares escritos por Julia (2001), herdados do imperativo 

do “inculcar”, são transitórios, nada revelando para além das regras. É desta forma que 

deveríamos questionar a proposta de Julia (2001).  Tendo em vista que considerar a 

diversidade cultural seria concebê-la em qualquer tempo e em qualquer realidade sem 

enquadrá-la a simples estagnação das normas. Os atos identificados como culturais 

deveriam revelar o que está sendo transmitido e em que reações em cadeia isso 
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simbolicamente se converte. Caberia então perguntar a Julia (2001) se toda prática 

escolar seria cultura escolar? 

A distância da utilização do conceito de Julia (2001) e a circulação dele a partir 

deste estudo em análise, apresenta um lapso de dois anos. Tempo estreito para tão larga 

aceitação e divulgação. Acreditamos que a ascensão do conceito e a sua adoção por 

grandes centros geográficos regionais, tradicionalmente com forte influência nas 

pesquisas sergipanas, a exemplo de São Paulo e Minas Gerais, fez querer uma 

concepção de uso sem certos cuidados, como forma rápida de atrelamento da História 

da Educação Sergipana aos parâmetros da História Cultural.  

É fato que o contágio das novas religiões não ocorre desmedido das devidas 

ideologias que o antecede e dos diversos interesses de ocupação dos espaços, sobretudo 

aqueles do campo acadêmico sergipano, pelas intensas disputas de poder, por um ou 

outro grupo. 

Independente das razões que faz se estabelecer entre nós a História Cultural, 

acreditamos que haveria necessidade de aprofundamento de suas premissas e daquelas 

que sustentam a antropologia cultural. É desta forma que ao analisarmos o bloco de 

escrita que tratou de instituições religiosas, observamos a perspectiva de uma cultura 

monocular católica que faz uso do veio educacional para perpetuação das suas regras. 

As respostas culturais nessa dissertação são de uma pregação secular da cristandade. Em 

sendo assim, não há suporte antropológico que possibilite uma relação interdisciplinar 

entre História da Educação e Cultura Escolar apenas pelas relativizações de um único 

conceito ou do contrário, se quisermos considerar Cultura Escolar um tipo específico de 

discurso para escola. 

Os dogmas católicos são constitutivos de práticas educativas específicas. Se a 

escrita se inscrevesse no ramo da Antropologia Social, poderíamos entender a pretensão 

de querer essa historiografia explicar as práticas da instituição católica por sua função 

social. Mas, ao estabelecermos vínculos com a Antropologia Cultural os níveis de 

análises da historiografia sergipana deveriam se centrar nas representações simbólicas 

das práticas inscritas na diversidade cultural e não na monocultura erudita. Do contrário, 

o que percebemos é uma análise centrada na unidade da formação daquelas que 

compõem parte privilegiada economicamente da sociedade sergipana da época e, em 

consequência, uma limitação frente à perspectiva multicultural. 

Poderíamos suscitar um questionamento: “As práticas religiosas também são 

práticas culturais?” Então responderíamos afirmativamente, mas o veio direcional de 
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análise aqui são as práticas e representações dos sujeitos envolvidos no fenômeno 

educacionais e suas interseções com os fenômenos sociais dos processos de 

escolarização e não uma História das práticas pedagógicas religiosas com seus suportes 

conceituais e seus fundamentos teóricos e educacionais. Então, o conceito fica neste e 

noutros estudos pairando no universo das páginas. Se o retirássemos dos textos, como 

dito antes, em nada o estudo perderia o sentido. Assume uma condição de modus 

operandi apenas, ou da pregação dos novos ídolos que deveriam sustentar as adesões 

das escritas à História da Cultura que neste exemplo tomado, seria a História da Cultura 

Católica em sua função educacional.  

Observemos como é escrito e caracterizado o uso do conceito de cultura escolar 

pela primeira vez numa dissertação do NPGED/UFS 

Ao estudar o Colégio Nossa Senhora de Lourdes, procuro seguir a 

linha de trabalhos sobre a escola que tomam como dispositivo 

fundamental a cultura escolar. Pressuponho que esta se expressa 

através de um conjunto de normas a inculcar, bem como de 

práticas que permitem a transmissão coordenada de 

comportamentos e normas; consiste em modos de pensar e agir 

difundidos na sociedade e repassados através de processos formais 

de escolarização. Para estudar a escola, é preciso ter clareza de que 

a mesma é uma instituição e compreende uma cultura ou um 

conjunto de práticas. (COSTA, 2003, p. 22, grifos nossos). 

 

 O conceito é tomado como “dispositivo fundamental” e a escrita ainda pressupõe 

que ele seja capaz de desempenhar algumas funções imperativas: inculcar (Normas), 

transmitir (Comportamentos e Normas pelas práticas), pensar e agir. Se todos esses 

imperativos estão presentes no contexto de cada sociedade, as suas articulações com o 

processo de escolarização deveriam perceber os indícios característicos da cultura 

regional, das particularidades locais, do universo microscópico. A ideia não é que exista 

apenas cultura nessa dimensão, mas o que sustentaria uma escrita pautada numa cultura 

particular senão “o fluxo do discurso social interpretativo capaz de produzir um 

conhecimento localizado”? 

 As moças sergipanas estavam se submetendo a uma concepção cultural católica 

europeia e suas resistências não poderiam ficar adstritas a fugas e não aceitação de 

castigos. Para conversão das práticas em discurso escrito seria preciso confrontar o 

discurso de formação com o circunscrito em suas representações. Que práticas são de 

fato cooptadas para sustentar a pregação de uma cultura escolar? 

 Não se discutiu como as alunas e professores concebiam a formação, os 

métodos, dentre outros. Apenas como foram impostos. Seriam possibilidades, ainda que 
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mínima de perceber na instituição uma possível formação de práticas internalistas 

capazes de explicitar uma forma cultural de educação que forjariam comportamentos, 

por vezes, moldados. Todavia, reiteramos, a pregação é religiosa é a instituição foi 

analisada por esse discurso. 

 A escrita construída sobre essas instituições não mascaram as suas tradições e, 

neste sentido, consiste a nossa análise sobre esses objetos. Manter uma visão 

homogeneizada de cultura escolar por um conceito seria desprezar de criticidade a 

produção ideológica destas entidades. 

  A cultura resultante das práticas, da explicação da realidade e do 

desenvolvimento dessas alunas e dos seus professores, num processo que se quer de 

formação é pouco analisada e expressiva, visto que o discurso é de um aparelho 

ideológico detentor de uma formação secular erudita, a igreja católica. Deveríamos 

encontrar nas escritas uma percepção malinowiskiana dos artefatos, bens, processos 

técnicos, ideias, hábitos e valores que justificassem no interior das instituições 

confessionais sergipanas a caracterização de práticas cotidianas escolares culturais. 

 Outro objeto confessional está na dissertação intitulada “Os padres de D. José: 

O Seminário Sagrado Coração de Jesus (1913-1933)”, autoria de Raylane Andreza Dias 

Navarro Barreto, orientada por Jorge Carvalho do Nascimento. O estudo se propõe a 

“[...] investigar como se deu o processo de implantação do Seminário Sagrado Coração 

de Jesus, quais os procedimentos utilizados para tal processo, bem como a formação 

escolar dos seminaristas e o “perfil intelectual” formado pela instituição.” (BARRETO, 

2004, p. 13, destaques nossos). 

 A vertente católica volta a circundar a historiografia da cultura escolar sergipana, 

atrelados a implantação da Diocese de Aracaju; a construção do Seminário Sagrado 

Coração de Jesus, com suas práticas de formação dos sacerdotes, desde o processo de 

admissão dos seminaristas; e, ao papel da Academia Literária São Tomás de Aquino 

como um espaço específico de formação intelectual. 

 A incongruência com a categoria “elite” volta à discussão epistemológica de 

aplicação dos conceitos. Diferente da análise anterior, a “suposta elite”, agora é 

intelectual (BARRETO, 2004, p.16, in fine), resumindo-se à condição de se formar 

padre. A concepção sirinelliana de intelectual utilizada no texto, não deixa claro o 

motivo do estudo em considerar os padres formados naquela instituição como 

pertencentes a uma elite intelectual sergipana. 
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 A escrita é resultante de uma análise centrada na política de expansão da Igreja 

Católica, com a criação e arquidioceses e prelazias, ou seja, é a pregação romanizada do 

catolicismo de chegar aos cantões de cada país. Aracaju entra nessa rota com a criação 

da Diocese para disseminar entre o povo sergipano as preleções religiosas. Se escola foi 

utilizada como locus estratégico dessas práticas, isso por se só não seria suficiente para 

a concepção de uma prática cultural específica. A utilização do espaço e a simples 

pregação do discurso católico não são suficientes para estabelecer as condições de 

circularidades culturais escolares. 

 A afirmação reiterada que também aqui faço é de um discurso educacional 

forjado, percebido na citação de Maria (1950), utilizado pela escrita 

O ensino, eis o grande remédio, a grande necessidade do momento 

atual. Os novenários, as devoções, as festas, feitas com os devidos 

requisitos, são uma coisa boa; mas o principal, o essencial, a coisa 

boa por excelência, a maior de todas as obras da caridade paroquial é 

ensinar os ignorantes. A ignorância da religião, eis o inimigo. A 

doutrinação, eis a grande arma apostólica. (MARIA, 1950, p. 250-

251, grifos nosso). 

 

 Em que consiste uma identificação sobre uma cultura escolar se objeto insiste 

em explorar os discursos socioideológico do catolicismo? A crítica aqui consiste sobre a 

construção de um discurso que ressalta a estruturação e a implantação do aparato 

religioso católico, a formação dos seus padres e afirmação e delimitação dos seus 

espaços religiosos. 

 No que consiste a afirmação do conceito de Julia (2001) num discurso que a 

pregação é de “[...] prover a administração do Patrimônio Sagrado dos fieis e do seu 

bem espiritual” como registrado na Bula de Criação da Diocese, datada de 03 de 

outubro de 1910, registrada no Livro de Tombo da Arquidiocese de Aracaju? 

(BARRETO, 2004, p. 24). 

 O estudo apresenta o conceito de Julia (2001) solto, desarticulado, depositado 

sobre o papel e, neste aspecto, difere das demais produções em relação a sua alocação 

que não ocorre na introdução, mas no terceiro capítulo, intitulado “A Organização 

Acadêmica”. O convite à leitura do texto daria para nós a sensação acima já levantada 

no sentido de que se retirarmos o conceito do papel em nada o texto ganhará ou perderá 

de sentido. 

  A escrita se reduz ao estabelecimento relacional da cultura com os conteúdos 

que eram ministrados. Assim, a cultura escolar nessa escrita está vinculada ao currículo 

oficial de formação filosófica e teológica dos seminaristas.  
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 Para sermos mais específicos da página 56, onde a autora traz o conceito de Julia 

(2001) até a metade da página 60, escritura-se o conceito de cultura escolar, ocorre um 

corte sem nexo e passa-se a discorrer sobre as disciplinas que compõe o currículo 

obrigatório de formação. Esta é acepção do estudo sobre a produção de práticas 

culturais. No fim da página 60, afirma a autora 

Como a cultura escolar, conceito trabalhado neste estudo, abarca, 

entre outras coisas, as normas e as práticas educacionais, que por 

sua vez, não podem ser analisadas sem levar em conta o corpo 

profissional, os agentes que são chamados a obedecer as normas e 

que, portanto, colocam em ação os dispositivos pedagógicos 

encarregados de facilitar sua aplicação, não seria possível 

compreender o Seminário sem entender como está estruturado seu 

corpo administrativo e docente. (BARRETO, 2004, p.60) 

 

Saímos neste momento da escrita de uma relação de disciplinas para uma relação 

de reitores com suas obrigações diretivas. Após, uma sequência de professores que 

formaram o corpo docente durante o período inquirido e suas distribuições pelas 

disciplinas. 

Por fim, a dissertação revela o principal propósito da escola, a formação de 

padres para continuação da obra católica. Alguns elementos são reveladores das práticas 

pedagógicas, a exemplo da caracterização da ação de alguns docentes 

[...] merecem atenção especial os padres Floduardo de Brito Fontes 

e José Augusto da Rocha Lima. Os dois primeiros merecem 

atenção especial não só por serem considerados pelos seminaristas 

bons mestres, mas porque foram eles, juntamente com os outros de 

sua geração, que deram verdadeiro impulso ao Seminário. 

(BARRETO, 2004, p.72) 

 

Todavia, a análise não sai da condição religiosa de julgamento das práticas 

docentes entre a linha que divide o bem e o mal: “tratava-se de um homem culto” 

(p.71); “um excelente professor (p.72)”; “respeito por sua inteligência”, dentre outras 

adjetivações que estabeleciam a representação do professor. 

O suporte pedagógico buscou auxilio cultural na Academia Literária São Tomás 

de Aquino, “espaço de projeção intelectual”. Apesar de despertar o gosto pela leitura, o 

maior propósito residia na formação de bons oradores capazes de produzir discursos de 

convencimento ao santo e bom ofício católico. Prova disso, era o exercício exaustivo da 

obra “A arte de escrever”, autoria de Antonio Albalat. 

O estudo trata da formação de um corpus de “intelectuais” sergipanos, a partir da 

condição do seminário. Há, nesse sentido, a retomada do conceito de intelectual de 

Sirinelli (1996), sem discuti-lo e relacioná-lo ao conceito de “elite”. Por fim, uma 
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coletânea de pequenos ensaios biográficos apresenta os quarenta e quatro padres de D. 

José. 

Todo discurso é construído sem a retomada do conceito de cultura escolar de 

Julia (2001). Qual o sentido do uso? O abandono parece confirmar o deslocamento 

percebido pelos historiadores quando do uso desmedido. Isso revela uma forma cultural 

unidirecional católica. Confirmação disso é a conclusão do estudo sobre a formação dos 

Padres de D. José quando a narrativa afirma que “[...] demonstram bem a apropriação 

que foi feita dos conteúdos e dos ideais que foram, ao longo desse período em questão, 

ministrados pela nova forma de pensar e de atuar da Igreja.” (BARRETO, 2004, p. 113, 

grifos e destaques nossos). 

A ruptura com o discurso cristão católico cede a vez, no dia 08 de agosto do ano 

de 2006, ao discurso cristão evangélico. Na dissertação intitulada “A presença 

missionário norte-americana no Educandário Americano Batista”, escrita por Maria 

de Lourdes Porfírio Ramos Trindade dos Anjos, orientada pela Professora Anamaria 

Gonçalves Bueno de Freitas, a escrita apresenta as contribuições decorrentes do “[...] 

modelo de educação trazido por missionários batistas norte-americanos e materializado 

no Instituto Pan-Americano de Ensino (IPAE) em Aracaju, a partir de 1952, 

posteriormente denominado Colégio Americano Batista”. (ANJOS, 2006, p.1). 

A escrita pretende, através da análise dos elementos da Cultura Escolar, 

compreender os processos de formação promovidos pelo modelo de educação batista 

norte-americana. As fontes utilizadas são “[...] atas, portarias, resolução, decretos, livros 

de ponto de registro de professores, livros de matrícula, registro na imprensa, relatórios, 

cadernetas, depoimentos, emails e fotografias.” (ANJOS, 2006, p. 14). 

O estudo sobre a presença missionária americana no EAB apresenta uma variada 

composição de conhecimentos sobre a missão evangelizadora e pedagógica instituída 

pela gestão missionária batista de Linnie Winona Treadwell, Maye Bell Taylor, Freda 

Lee Trott e Clara Lynn Williams no período de 1952 a 1972.  

A escrita faz uso de fontes diversas para reconstituir a trajetória e a afirmação 

específica do campo de atuação da missão batista no Brasil. Em Sergipe a criação do 

Instituto Pan-Americano por brasileiros protestantes e a conversão em 1951 para 

Educandário Americano Batista, promove a influência de práticas e modelos escolares 

que apresentam para além do caráter religioso e cívico, a preocupação com uma 

educação de qualidade diferenciada, capaz de promover para os filhos de protestantes e, 
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posteriormente (1960), para adeptos de todas as crenças, um ensino pautado em 

metodologias diferenciadas.  

Teatro, música, educação física, festas; biblioteca, banda, prédio próprio e 

moderno; excursões, palestras etc., são alguns dos elementos que tornam a instituição 

um atrativo. A autora não deixa de pontuar sobre as acirradas resistências da igreja 

católica sergipana. É forte a presença nos debates radiofônicos com o então Padre 

Luciano Cabral Duarte que chegou a ameaçar os católicos que matriculassem seus filhos 

no Educandário Americano Batista (EAB) de excomunhão.  

Embora o título do trabalho nos remeta a uma interpretação restritiva sobre a 

gestão das missionárias norte-americanas supracitadas, observo que se trata de um 

estudo sobre História da Instituição Escolar EAB. Nele há vinculação do conceito que 

fundamenta a Cultura Escolar.  

Julia (2001) mais uma vez aparece na Introdução do estudo (ANJOS, 2006, p.5) 

e não é explorado no corpo do texto. O diálogo com uma grande quantidade de 

trabalhos produzidos sobre temáticas aproximadas, dos quais já apresenta na introdução 

o vasto estado da arte, bem como o uso da história oral, dos iconográficos, de emails e 

depoimentos, são mediados pelos mesmos argumentos de ressignificação dos conceitos 

de objeto e fonte promovidos pelos Annalistes e pela História Cultural.  

Sobre a perspectiva da Cultura Escolar penso que é verdadeiramente no Capítulo 

III que a autora irá se preocupar em apresentar elementos que justifiquem essa 

vinculação. A preocupação em demonstrar as práticas pedagógicas, a estrutura do 

currículo, os castigos, as cerimônias, a relação professor-aluno etc., são aspectos 

trazidos pelo estudo, não fugindo das imposições de um discurso protestante que tenta 

ganhar campo e corpo em Sergipe. 

A cultura escolar está vinculada à maneira de como os sergipanos receberam as 

pregações de um discurso imperialista americano protestante; às guerrilhas travadas 

entre católicos e protestantes; e a subsunção daqueles alunos que conceberam esses 

serviços aos enquadramentos dos discursos forjados na imagem das gestoras 

(Missionárias). Não há como negar a habilidade da escrita e o trabalho metodológico 

expressivo com as fontes; a organização textual e a inovação temática.  

Ressalvas necessárias, os fatores apresentados na interpretação e no olhar sobre 

as práticas não atingem um discurso multiculturalista capaz de caracterizar as práticas 

ordinárias entre os processos de escolarização protestante e da História Social 

Sergipana. Neste sentido o uso mitigado do conceito de Julia (2001) precisaria da 
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exploração antropológica para interpretação dos significantes culturais que permeiam as 

práticas escolares. Neste sentido a Antropologia Cultural seria um dos caminhos. 

Seguimos no âmbito das instituições confessionais com o estudo intitulado “As 

filhas da Imaculada Conceição: um estudo sobre a educação católica (1915 – 1970)”, 

autoria de Valéria Alves Melo, orientada pelo Professor Jorge Carvalho do Nascimento, 

defendida em 14 de março de 2007. 

A dissertação está estruturada em introdução, três capítulos e considerações 

finais. Propõe discutir a trajetória do Colégio Nossa Senhora das Graças, analisando as 

suas práticas educativas e a educação feminina sergipana, através da observação dos 

pressupostos da Cultura Escolar definidos por Julia (2001), bem com dos conceitos de 

Representação, em Chartier, Civilização em Elias, Vigilância e Disciplinamento em 

Foucault (MELO 2007, p. 19).   

Para concretização do seu estudo a autora afirma ter feito uso de dois tipos de 

fontes. As escritas quando analisa os livros de crônica, histórico escolar, iconográficos, 

ofícios e atas da Congregação, regimentos, relatórios de inspeção, os jornais „A 

Cruzada‟ e o „Correio de Propriá‟. Já as orais quando faz uso dos depoimentos e 

entrevistas gravados. A autora afirma que as fontes orais foram as principais utilizadas 

para composição do trabalho. (MELO, 2007, p. 22-23).  

Na Introdução, a produção historiográfica afirma tratar-se “[...] de um estudo 

sobre as práticas de cultura escolar de uma instituição de ensino católica [...]” (MELO, 

2007, p. 17). O primeiro capítulo intitulado “A educação em Propriá no início do século 

XX”, divide-se em três tópicos. O 1.1 – “Propriá a „Princesinha do Baixo São 

Francisco”, Melo (2007), situa a Cidade de Propriá no tempo e no espaço; origem, 

formação da população, crescimento econômico, surgimento das primeiras indústrias, 

personagens coronéis, políticos, industriários, religiosos e comerciantes, mudanças na 

delimitação geográfica e as principais atividades comerciais. Cita que o “o crescimento 

demasiado proporcionava muitos problemas gerados por uma urbanização mal 

planejada.” (MELO, 2007, p.31). Ruas mal calçadas, luz elétrica de baixo fornecimento, 

“[...] produzida por geradores a diesel [...]l” (MELO, 2007, p. 32), contribuíram para a 

perda do status de cidade próspera. 

 “Instrução Pública em Propriá: as instituições” é o tópico 1.2. Neste, a autora 

apresenta uma relação entre o crescimento econômico-industrial e a necessidade de uma 

“educação mais vasta”. Apresenta o número de instituições que funcionavam em 1900 - 
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total de 14 – “distribuídas em 11 aulas e 3 escolas gerenciadas pelo Estado” – (MELO, 

2007. p. 33-34).  

Cita a ação das intempéries (enchentes) que assolaram Propriá e tiveram 

interferência direta no funcionamento de algumas escolas em virtude da baixa 

frequência dos seus alunos.  

A escrita destaca a presença do discurso higienista presentes no “Plano de 

Organização do Ensino em Sergipe” do Diretor da Instrução Pública, Helvécio de 

Andrade, em 1935 e enquadra as Escolas de Propriá às regras: prédios situados em 

pontos higiênicos; exigência de vacinação de cada aluno, dentre outros aspectos 

(MELO, 2007, p. 36). Aponta para chegada do Grupo Escolar João Fernandes de Britto 

e das investidas em processos de renovação pedagógicas.  

A importância do Deputado João Fernandes de Brito é destacada pela doação de 

recursos para construção do Colégio Nossa Senhora das Graças (MELO, p.38-39).  

No tópico 1.3 – “A Educação Feminina em Sergipe: um breve histórico”, Melo 

(2007), faz uma revisão dos estudos que retratam a reconstituição e o implemento da 

educação feminina em Sergipe. A instituição da Lei Imperial de 15 de outubro de 1827, 

apresentada na p. 47 do livro “História da Educação em Sergipe”; a instituição do 

método mútuo apresentada por Siqueira (2006, p. 214), em sua dissertação intitulada 

“De La Salle a Lancaster: os métodos de ensino na Escola de Primeiras Letras sergipana 

(1825-1875)”; Aspectos da educação feminina num estudo intitulado “Pesquisando a 

educação feminina em Sergipe na passagem do século XIX para o século XX”, de 

autoria de Freitas (2002, p. 48) em “Revista do Mestrado em Educação”, são alguns dos 

estudos tomados para sua fundamentação.  

A dissertação traz também informações sobre instituições que primaram pelo 

ensino católico em Sergipe como o Colégio Nossa Senhora de Lourdes (1903), o 

Colégio Imaculada Conceição (1929), o Colégio Sagrado Coração de Jesus (1936) e o 

Colégio Nossa Senhora das Graças (1915) como aquela fundada exclusivamente para 

atender meninas, bem como sobre a diferenciação curricular para meninos e meninas e 

sobre o controle efetivo dessas diferenças pela igreja católica.  

O capítulo II recebe o título “O projeto, a organização e a consolidação do 

Colégio.” Está também, como no primeiro, dividido em três tópicos. No primeiro “O 

Colégio Nossa Senhora das Graças e a Formação das Filhas da Elite”, discorre sobre a 

solicitação por parte do então Cônego Antônio dos Santos Cabral à Madre Maria da 

Circuncisão, Delegada Geral da Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da 
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Imaculada Conceição no Brasil, do envio de freiras com o objetivo de fundação do 

Colégio e da sua finalidade de “[...] proporcionar a suas alunas, uma esmerada educação 

religiosa, além de sólida instrução literária, social e patriótica [...]” (MELO, 2007, p. 

47).  

Fundado em 18 de dezembro de 1914, só começou a funcionar em 1915. É 

equiparado à Escola Normal Rui Barbosa pelo Decreto 167/33. A dissertação destaca 

algumas datas significativas que promoveram expressivas mudanças de nomenclatura, e 

de cursos correspondentes a idade de quem espera. Traça um perfil das finalidades 

educativas para formação de mulheres “[...] mansas, religiosas, caridosas, humildes, 

modestas, silenciosas e obedientes, mulheres disciplinadas no corpo e no espírito.” 

(MELO 2007, p. 50).  

Religião, Pátria e Família eram os institutos inculcados para adestrar a futura 

„boa mãe e dona de casa‟. A obediência e a humildade sem limites, a educação integral 

do corpo e do espírito, não retiraram da mulher seu caráter submisso visto pela igreja 

católica. Melo (2007), apresenta a grade de algumas disciplinas que constavam no 

Regimento Interno de 1956 (francês, piano, bandolim, violino, religião, instrução moral 

e cívica, desenho linear, arte decorativa, bordado e trabalho manuais), comprovando 

que, embora algumas poucas alunas tenham se tornado freiras, a preparação se dava 

para a mulher assumir com distinção o seu papel de mãe, boa esposa, devota e 

obediente, mas prendada.  

O discurso prega sobre os aspectos arquitetônicos do prédio antigo, “[...] 

ambiente salubre e arborizado, com boa luminosidade [...]” (MELO, 2007, p. 52) e, põe 

em nota de rodapé fundamentação de Viñao Frago e Escolano (1998) sobre o espaço 

escolar como” [...] um programa, uma espécie de discurso que institui, na sua 

materialidade, um sistema de valores como os de ordem, disciplina e vigilância.” 

(MELO, 2007, p. 52).  

O ensino com dimensão integral e fraterna; as aulas de Língua Portuguesa, 

Latim, Francês, História do Brasil, Geografia, Trabalhos Manuais, Desenho, Canto 

Orfeônico, Religião, Economia Doméstica e Atividades Artísticas alçavam o prestígio 

do Colégio. Além disso, o processo seletivo que não aceitava moças com dúbia 

reputação ou excluídas de outras escolas, davam o prestígio de referências às famílias 

propriaenses que foi alargada com a equiparação do Colégio à Escola Normal Rui 

Barbosa em 1933.  
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O quadro docente era formado por religiosas, em sua maioria, pertencente à 

Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição. Em 1954 é 

introduzido o curso técnico de contabilidade para alunas internas e externas. O acesso 

era pela prática de exame. O curso possuía as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, 

Matemática, Língua Inglesa, Elementos de Economia, Contabilidade, Mecanografia, 

Biologia, Física e Química, Organização e Técnica Comercial, Prática Jurídica 

Comercial e Ciências Naturais. O curso ficou registrado nos documentos da instituição 

como “Escola Técnica do Comércio Nossa Senhora das Graças.” (MELO, 2007, p. 57). 

“A Congregação das Irmãs Hospitaleiras da Imaculada Conceição”, é o título do tópico 

2.2. A escrita traz a trajetória da Congregação das Irmãs Hospitaleiras fundada em 03 de 

maio de 1871; uma curta biografia dos seus fundadores (Madre Maria Clara do Menino 

Jesus e Padre Raimundo dos Anjos Beirão); a instalação da Congregação em Monte 

Alegre, Belém do Pará e sua expansão pelo Brasil; o pioneirismo das nove primeiras 

irmãs; e o prestígio da função de Diretora. No tópico 2.3, intitulado “A Escola de Santo 

Antônio: caridade ou preconceito?” – Aqui a autora comenta sobre a necessidade de 

atender famílias desprestigiadas economicamente, mas que desejam uma educação de 

qualidade para suas filhas. O título do tópico é sugestivo, tendo em vista que ao 

contemplar famílias pobres, o local de funcionamento e a grade de disciplinas 

apresentavam diferenças consideráveis em relação ao Colégio Nossa Senhora das 

Graças.  

Melo (2007), analisando o relatório apresentado pelo Inspetor de Ensino 

Ascelino Argollo, em visita feita no dia 07 de junho do ano de 1919, destacou a 

utilização da “Calligraphia Vertical”, da “Geographia”, da “Lição de Coisas”, do 

“Quadro Negro”, dentre outros. Há um silenciamento sobre a existência da Escola em 

documentos do Colégio Nossa Senhora das Graças. Seguindo a estrutura dos demais 

capítulos, o terceiro intitulado “O cotidiano no Colégio Nossa Senhora das Graças”, está 

dividido em três tópicos. O 3.1 – “O dia-a-dia na Escola”, reconstitui a rotina da 

instituição.  

As alunas internas levantavam às 6:00 horas da manhã e logo se 

reuniam para rezar. Depois, as tarefas eram distribuídas pela Irmã 

Prefeita. O grupo era dividido da seguinte forma: algumas alunas 

ajudavam na limpeza do refeitório, outras limpavam as salas de 

aula e, um outro grupo de alunas ia ajudar na cozinha. Estas 

atividades duravam até 07:30 horas, quando as internas tomavam 

banho, vestiam o uniforme, tomavam café e iam assistir aula, no 

período que durava de 08:00 até as 12:00 horas, quando então 

preparavam-se para almoçar [...]. Tinha reforço à tarde e dormiam 
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às 21:00 horas sob a vigilância de uma das irmãs que dormia no 

mesmo quarto num espaço separado por uma divisória de madeira 

(MELO,2007, p.69/70). 

 

 A autora aponta para as diferenças de tratamento pelo perfil econômico-familiar. 

As diferenças não se apresentavam apenas em relação às alunas da Escola Gratuita de 

Santo Antônio, mas internamente a divisão das tarefas mais árduas ficava a cargo das 

internas de recursos menores, enquanto as outras aproveitavam todo o tempo para 

estudar. As práticas de civismo eram incorporadas com a execução diária do Hino 

Nacional e formação da ordem pela composição de fileiras. Os momentos de recreação, 

os passeios, quando oportunos, a cinemas e circos, eram momentos de bastante 

entusiasmo segundo a autora.  

A boa nutrição era seguida a risco. O asseio com o corpo e os cuidados de 

higiene com o fardamento sofria constante fiscalização. A padronização favorecia o 

controle e a disciplina, portanto, todo o material era personalizado (enxovais, toalhas, 

pijamas, dentre outros). O disciplinamento era verificado pelas normas postas em 

“deveres das alunas”. O hábito de leitura mantinha a mente ocupada e evitava os 

desvios comportamentais aos padrões católicos; os tabus sexuais não permitiam a 

discussão sobre o próprio corpo; visitas só com autorização dos pais e de rapazes em 

nenhuma situação. Tudo isso visava o resguardo da condição de moças de família, com 

bons hábitos, obedientes e conhecedoras dos afazeres domésticos.  

“As Instalações” é o título do tópico 3.2. Melo (2007) retoma a trajetória de 

instituição do Colégio Nossa Senhora das Graças, falando do projeto almejado pelo 

Cônego Antônio dos Santos Cabral e do apoio que recebeu de pessoas influentes da 

sociedade de Propriá. Discute a arquitetura do prédio sob o prisma da localização, do 

arejamento, da higiene, do suntuoso e do pedagógico. Fala da divisão dos 

compartimentos (p. 77-81).  

No tópico 3.3, “O Currículo” – A escrita é inaugurada com uma definição de 

currículo (ZOTTI, 2004, p. 02). Comenta que o Colégio apresentava uma proposta de 

educação integral “[...] pautado no desenvolvimento de comportamentos e habilidades 

[...]” (MELO 2007, p. 82). Cumpriam as disciplinas da “base comum”, além de prática 

de música, teatro e dança. O ensino tinha fundamento na formação científica e religiosa. 

O padrão moral e religioso eram aspectos considerados essenciais no Colégio. 

Apresenta a composição de disciplinas escolares que faziam parte da grade curricular do 

ensino primário, ginasial, normal e do curso de contabilidade.  
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“As Festas” é o titulo atribuído ao tópico 3.4. A autora descreve a participação 

do Colégio nas festas de tradição religiosa e aquelas previstas no calendário cívico. 

Evento importantíssimo para o Colégio era a celebração do seu aniversário, momento 

em que toda a comunidade e congregações de outros “[...] colégios como Aracaju, 

Estância, Penedo, Arapiraca, além de representações de Salvador [...] (MELO, 2007, 

p.89)”, participavam da comemoração. As festas de formatura também eram celebradas 

com entusiasmo com presença de autoridades políticas e religiosas.  

No tópico 3.5, intitulado “As Práticas Religiosas na Escola”, a autora demonstra 

a rigidez a que as meninas eram submetidas como participar das orações e todos os 

rituais religiosos que “[...] exaltavam a devoção a Cristo, através do respeito aos dogmas 

da Igreja Católica.” (MELO, 2007, p. 93).  Essa devoção era evocada todos os dias nas 

aulas de religião, no estudo dos catecismos e nas missas. A formação de grupos de 

oração fechava o grupo de práticas doutrinárias recorrentes no Colégio. Um dos grupos 

de destaque era a “Pia União das Filhas de Maria”, instalado por iniciativa de Dom José 

da Silva, Bispo Diocesano de Aracaju. Segundo a autora, participar desse grupo era 

motivo de relevância social. (MELO, 2007, p. 95).  

No tópico 3.6, intitulado “O Regimento” – a autora apresenta as finalidades do 

Colégio, os direitos e deveres das alunas. Dispõe sobre as exigências para ocupação de 

alguns cargos como o de diretora e secretaria. Descreve os processos avaliativos postos 

no regimento, bem como a existência de um serviço médico auxiliar do departamento de 

Educação Física, com o objetivo de examinar as meninas para aptidão ou inaptidão para 

as aulas de educação física. O regimento determina a forma de organização do Colégio: 

dias das provas, trabalhos de pesquisa, arguições, dentre outras.  

Em “A Disciplina”, Melo (2007) aponta para o uso de princípios pedagógicos 

implantados pelas religiosas para determinar o respeito necessário para assumir 

futuramente o controle da família e a educação dos filhos. As alunas eram mantidas em 

vigilância 24 horas por dia. Tudo era determinado e controlado em um tempo que 

também era determinado (recreio, banhos, orações, refeições, aulas, dentre outros). 

Vigiava-se tudo e o adestramento era parte do processo para transformar as alunas em 

pessoas obedientes e estudiosas, mas as transgressões também aparecem (MELO, 2007, 

p. 100). Para contê-las as punições eram dosadas de acordo com as infrações (ficar em 

pé no corredor ou na sala de aula; passar boa parte do tempo rezando na capela; ser 

proibida de visitas, dentre outras).  
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A tentativa de trazer o detalhamento sintético dessa escrita é para reafirmar a 

nossa crítica em relação aos estudos centrados em práticas religiosas de caráter 

pedagógico que, ao tecer a teia das suas verdadeiras finalidades acabam por ocultar as 

possíveis culturas particulares. O rigor efetivo das normas de organização 

administrativa e curricular; o cientificismo preso ao recôndito da religiosidade; o 

amoldamento dos corpos; a padronização dos comportamentos são exemplos clássicos 

de processos pré-estabelecidos que não dialogam nem respeitam as tradições.  

O discurso católico estabelece a natureza da condição entre a sua pregação e o 

resultado (produto) da composição das suas finalidades. São práticas formais de 

construção de comportamentos preconcebidos como ideias aos anseios religiosos e 

civilizacionais. Aqui há uma garantia da reprodução social pela reprodução cultural. É a 

escola nesse sentido, apenas lócus, terreno de assentamento dos preceitos externalistas e 

não local de formação de uma cultura específica. Dessa forma, a escrita se construiu a 

partir de um discurso de fora para dentro. A cultura privilegiada é a dominante, subscrita 

na organização curricular das matérias escolares e nos dogmas católicos. 

As vantagens de ser aluna formada pela primazia de uma instituição religiosa 

constrói um valor simbólico frente aquelas que a esse ensino não tiveram acesso. O 

capital cultural valorizado, introjetado na escola, não é construído pela própria escola. O 

habitus ali construído incorpora as estruturas sociais e culturais internalizadas pelo 

domínio simbólico de uma suposta “cultura ideal”. É numa perspectiva inspirada em 

Bourdieu que se percebe como um mecanismo duplo de imposição e ocultação das 

verdadeiras finalidades de uma dominação cultural, nesse caso católica, apostólica, 

romana. São argumentos sutis de dominação cultural que forjam o discurso 

educacional. Assim, a mera utilização de conceito de Julia (2001) não fundamenta a 

História Cultural, a não ser que está esteja atrelada a uma monocultura católica e 

assuma desta forma, um caráter universalista de explicação do fenômeno educacional 

pelo veio religioso. 

Fechando o bloco dos estudos sobre instituições confessionais temos uma 

vertente da linha História das Disciplinas Escolares na dissertação intitulada “Por uma 

educação católica: um estudo sobre a disciplina religião no Ginásio Santa Teresinha 

(1947-1968)”, autoria de Simone Paixão Rodrigues, orientada pela Professora Doutora 

Eva Maria Siqueira Alves. A escrita é finalística em analisar a disciplina Religião, 

componente curricular obrigatório do Ginásio Santa Teresinha, objetivando “[...] 
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contribuir para a ampliação dos estudos na historiografia de Sergipe sobre a história das 

disciplinas escolares”. (RODRIGUES, 2008, p. 10). 

A escrita ostenta “[...] compreender a cultura e o seu processo de transmissão, os 

modelos e métodos de ensino, os materiais didáticos, o currículo, os valores, as práticas 

e a ação dos alunos e agentes educacionais” (RODRIGUES, 2008, p. 12), através do 

estudo de uma disciplina escolar. Nesse sentido, constrói a hipótese de que seria a essa 

disciplina a “[...] base máxima para esse propósito na instituição de ensino, contribuindo 

para a formação de bons cristãos.” (RODRIGUES, 2008, p. 13, grifos e destaques 

nossos). 

O enredo se desenvolve pela análise das seguintes fontes: livro de tombo da 

Igreja Senhora Santana (Boquim/SE); jornal “A Cruzada”; livros de atas da 

Congregação Santa Terezinha; regimento interno; relatórios de inspetores e diretores, 

atas de exame de admissão e de exames finais, fichas de matrícula, correspondências 

expedidas e recebidas, currículos, livros de ponto dos funcionários, documentação 

financeira, livro de crônica da congregação e ofícios; fontes orais (depoimentos de ex-

alunos, ex-professor, freiras, ex-diretora, membros da sociedade de Boquim).  

A escrita se prende a um marco justificada pelo início e suspensão das atividades 

do curso pedagógico na instituição e monta sua narrativa através de um  

[...] caminho metodológico dentro do enfoque da pesquisa 

qualitativa e coerente com o campo de pesquisa da história das 

disciplinas escolares e seus pressupostos teóricos, este trabalho foi 

realizado com base nos seguintes procedimentos metodológicos: 

levantamento bibliográfico sobre educação confessional no Brasil e 

em Sergipe, história das disciplinas escolares, instituições escolares 

e ensino religioso, consulta e catalogação de fontes arquivísticas, 

realização de entrevistas orais e por fim estabelecimento de 

conceitos teóricos. (RODRIGUES, 2008, p. 12). 

 

Como base elucidativa a autora dialogou com Chevallard (1991) com o conceito 

de transposição didática; com Chervel (1990) com os conceitos de disciplina e 

disciplina escolar; Elias (1990) com o conceito de civilização; Foucault (1990) com o 

conceito de vigilância e, finalmente, com Julia (2001), afirmando expressivamente que  

Desta feita, torna-se necessário apresentar que fiz uso do conceito 

de cultura escolar defendido por Dominique Julia, pois a busca 

pelo entendimento de uma instituição escolar perpassa pela 

compreensão do conjunto de normas que definem conhecimento a 

ensinar e condutas a inculcar. (RODRIGUES, 2008, p. 13, grifos 

nossos). 
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A escrita tomou o veio dos estudos que tentam compreender as práticas 

internalistas escolares a partir de uma disciplina. Classificamos o estudo no grupo das 

temáticas voltadas a instituições confessionais, relacionadas à pregação de um discurso 

católico, tendo em vista algumas explícitas passagens no texto que reafirma a nossa 

crítica. Observemos as alegações de motivo para construção desse estudo 

A escolha pelo estudo da disciplina Religião nesse estabelecimento 

foi impulsionada por dois motivos: primeiro, pela necessidade de 

compreender as estratégias católicas para a manutenção de sua 

hegemonia no campo social e cultural do país, bem como 

demonstrar o uso da disciplina Religião como instrumento para a 

propagação da fé católica; segundo pela grande necessidade de 

ampliar os estudos dentro do campo da história das disciplinas 

escolares. (RODRIGUES, 2008, p.3, grifos nossos). 

 

Em outro momento a autora afirma que a disciplina Religião, enquanto 

componente curricular da instituição era usada como “[...] estratégia católica para 

manutenção de sua hegemonia na educação brasileira.” (RODRIGUES, 2008, p. 5). 

Aqui, percebemos que as características externalistas motivam a escrita e a interpretação 

da realidade educacional. São as intenções católicas que motivam o estudo e a escrita. 

Observa-se muito mais a história das ideias de pregação religiosa, através de uma 

disciplina escolar, que das práticas de ensino. Não encontramos na escrita o que o 

próprio Julia (2001) considera como o “núcleo duro” da escola, o seu espaço particular 

identificado nessas práticas, posto que a “[...] história das práticas culturais é, com 

efeito, a mais difícil de se reconstruir porque ela não deixa traço: o que é evidente em 

dado momento tem necessidade de ser dito ou escrito?”. (JULIA, 2001, p. 15). 

O estranhamento com o conceito de Julia (2001), tão defendido na escrita, dar-se 

por essas contradições por ele mesmo apresentadas. Se as práticas escolares são difíceis 

de ser notadas, como posso enquadrar toda cultura escolar numa base epistemológica 

que atrela a formação cultural apenas aos preceitos da escolarização? Qual o suporte da 

História Cultural explicaria as relações com as práticas escolares nesse estudo? 

 Embora o próprio autor reafirme que o tradicionalismo maior no estudo de 

história da educação resida no estudo das normas que regem a escola, indica-nos partir 

dele para encontrarmos as práticas, sobretudo nos momentos de “[...] crises e conflitos 

que podemos captar melhor o funcionamento real das finalidades atribuídas à escola.” 

(Julia, 2001, p. 19).  

É por isso que o caminho dessa dissertação não parte dos valores e das 

resistências. A pretensão é partir da pregação dominante e lá talvez encontrar os 
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discursos particulares. O estudo então primeiro conceberá os propósitos da Igreja 

Católica, falará da Instituição Santa Terezinha, para no último capítulo tentar encontrar 

as razões das práticas internalistas numa disciplina que reproduz o mesmo discurso 

dogmático e normativo. 

Gostaríamos de deixar claro que a resistência aqui não deve ser concebida como 

mera rejeição e combate. Mesmo porque, a pretensão são as práticas e, acreditamos, 

nem sempre são resultantes das lutas travadas por ideologias distintas. Acreditamos 

apenas que o discurso deveria partir do singular e não deveria pensar o universal a partir 

dele, mas compreender as próprias singularidades. É fato que os contextos externos 

precisam ser caracterizados, para mediarmos a parte no lugar do todo, mas não por 

processos verticalizados de imposição. 

A cultura escolar descrita por Julia (2001) não pode ser reafirmada como 

mecanismo isolado, espelho da compreensão da cultura de todos os povos. Estaria mais 

para acepção civilizatória das práticas pelas normas e isso influenciou em demasia as 

escritas e a interpretação da realidade no NPGED/UFS. Observemos mais uma vez os 

propósitos da escrita em análise 

Assim, ao advir sobre as práticas da disciplina Religião, bem como 

as práticas existentes no espaço educativo do Ginásio Santa 

Teresinha, considerado como um local de referência civilizatória, 

optei por uma análise das normas e formas de controle, de 

vigilância e disciplina [...] O êxito do poder de disciplinar se dá 

mediante o uso de instrumentos simples, dentre os quais está a 

vigilância figurada através do olhar que regula e pune o indivíduo. 

(RODRIGUES, 2008, p. 14, grifos nossos). 

 

O privilégio atribuído é atribuído a essa tão pregada visão idílica encontrada na 

força escolar de amoldar os indivíduos pelos discursos hegemônicos de determinados 

grupos, sobretudo pelas práticas curriculares oficiais, não pode caracterizar-se pelo 

cultural quando esquece os valores e hábitos das classes subalternas. 

 

3.3 – A cultura escolar no universo dos estudos sobre a escola da infância sergipana 

 

A ruptura com os tradicionais objetos macroscópicos e o gosto por novas 

temáticas, não deixou de fora os dispositivos formais de processos de escolarização dos 

infantes, tornando-se tema cada vez mais evidente nas escritas e interpretações presentes 

na historiografia da cultura escolar. Lembremos que desde a década de 70 do século 
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XX, com a “reviravolta antropológica”, a infância passou a ser um campo de vasto 

interesse da historiografia da cultura. 

A usurpação da própria história da infância sergipana pela restrição interpretativa 

dos limitantes processos de formação profissional ou da cultura de salvação caridosa 

dos menores abandonados e infratores, restringiram as operações historiográficas a uma 

história social da infância preocupada com as respostas as desigualdades sociais pela 

análise dos aspectos de sucesso ou fracasso das políticas públicas de atendimento ao 

menor. 

O bloco de dissertações que tratam direta ou indiretamente de objetos vinculados 

à cultura escolar e tomam o conceito de Julia (2001) como base elucidativa e vinculante 

à História da Cultura, deveria se atentar para o que esse mesmo autor afirma 

[...] por cultura escolar é conveniente compreender também, 

quando isso é possível, as culturas infantis (no sentido 

antropológico do termo) que se desenvolvem nos pátios de recreio 

e o afastamento que apresentam em relação as culturas familiares. 

(JULIA, 2001, p.11, grifos nossos) 

 

 Observemos que aqui o autor não está adstrito as normas e as suas crises; as 

normas e as resistências; mas preocupado com as diferenças. Primeiro porque longe de 

um discurso curricular posto e com objetiva finalidade de amoldamento dos corpos, 

existe os movimentos nos pátios e recreios. Um universo histórico paralelo ao universo 

formal das regras. Nesses espaços as regras são burladas, reinventadas; diferentes 

pensamentos, realidades, crenças e valores divide um espaço vivo de manifestação 

singular. As culturas infantis são resultantes das manifestações de uma cultura não 

escolar, a familiar. As análises com o externo devem considerar o universo dos conflitos 

de tantas culturas com uma que é criada no íntimo escolar não por normas, mas pelas 

interpretações que delas se faz. 

 Em 18 de fevereiro de 2004, o estudo intitulado “Educando para o trabalho: a 

Escola de Aprendizes Artífices de Sergipe 1910-1930”, escrito por Solange Patrício sob 

orientação da Professora Terezinha Alves de Oliva, inaugurou os temas da cultura 

escolar voltados ao estudo de processos de escolarização da infância sergipana. Traz 

como objetivo “[...] resgatar e analisar a trajetória da Escola de Aprendizes Artífices no 

Estado de Sergipe (EAA/SE) [...]” (PATRÌCIO, 2004, p. 1). O comentário sobre os 

objetivos já nos preocupa, em princípio, por identificar uma relação desvirtuada dos 

aspectos culturais e muito mais próximas da análise de “correspondência” estabelecida 

por Bowles e Gints (1998) ao estabelecerem uma conexão entre a escola e a produção 
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para demonstrar que essa conexão formataria nas escolas concepções de formação de 

trabalhadores subordinados através das ocupações sociais pouco valorizadas e, 

consequentemente, ocupar papéis sociais menores. Outra configuração de escola com 

formação para ocupação de postos de comando e posições privilegiadas socialmente. 

 Isso fica explícito na introdução do estudo quando a autora afirma que o  

[...] tema do ensino profissionalizante leva a reflexões que incluem 

a questão da dualidade dos objetivos do ensino como um 

mecanismo que pode tangenciar a formação do indivíduo para 

ocupar cargos na sociedade, sejam de direção ou de submissão. 

(PATRICIO, 2004, p. 2). 

 

 Aqui a crítica se dá sobre perceber a cultura escolar por uma limitante análise 

das relações de reprodução da formação para o trabalho. O que é esta escola? Um 

ambiente de reprodução capitalista pautada na formação para o trabalho? Ou, do 

contrário, os movimentos de formação são permeados por crenças e práticas dos 

infantes que aí estiveram e que em suas memórias registravam as representações de suas 

culturas, de suas realidades que, certamente, encontraram conflitos com os processos 

nacionais de implantação e funcionamento de escolas de correção social pela formação 

para o trabalho. 

 Mais uma vez Julia (2001) passa a compor a introdução da dissertação por seu 

conceito de Cultura Escolar recortado e sem críticas 

Julia Dominique (2001) também colaborou neste trabalho a partir 

de suas análises sobre a cultura escolar. Ela define a cultura escolar 

como “um conjunto de normas que definem conhecimentos a 

ensinar e condutas a inculcar e um conjunto de práticas que 

permite a transmissão desses conhecimentos e a incorporação 

desses comportamentos”. A partir desse estudo analisamos a 

dinâmica da escola, seus rituais, a questão da disciplinarização, os 

valores transmitidos nos discursos pronunciados, as comemorações 

das datas festivas, o discurso presente na revista da escola, nos 

jornais, nas falas do ex-professores e alunos. (PATRÍCIO, 2004, p. 

5, grifos nossos). 

  

 A proposta de escrita e interpretação da História de formação profissional da 

infância se daria então segunda a afirmação supra pela perspectiva cultural, já que Julia 

(2001) é apontado como um colaborador da narrativa. Todavia, o que se percebe é um 

conflito teórico fundamentado em um discurso verticalizado. Um estudo do que foi as 

vertentes de dominação das classes hegemônicas sobre as classes parcas. Observemos o 

que afirma a autora 

Educar para o trabalho e inculcar valores que dizem respeito à 

ordem, à disciplina e ao reconhecimento da autoridade, eis um 
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projeto implícito na prática das EAAs, ao qual se somou a 

educação cívica da escola republicana. Sergipe, um Estado de 

economia predominantemente agrária, também teve a sua EAA. A 

elite econômica sergipana não contou com mão de obra estrangeira 

e teve que satisfazer-se com a mão-de-obra local disponível. Num 

Estado formado por cidades pequenas, contando com reduzida 

atividade industrial e um artesanato pouco diversificado, a Escola 

de Aprendizes de Sergipe preparou os filhos dos pobres para 

atenderem ao mercado urbano, que necessitava de profissionais 

artífices como marceneiros, sapateiros e alfaiates. (PATRÍCIO, 

2004, p. 7). 

  

 A escola alimenta uma função reacionária, determinista, a consciência das 

finalidades está atrelada a consciência da formação; os alunos se estabelecem por 

passividade cultural e a aculturação se funda na formação fabril. Então, onde estariam 

os estudos culturais? 

 Para fundamentar a escrita foram utilizadas no estudo, segundo a autora, as 

seguintes fontes: bibliográficos - Estudos de Souza (1979), Scardini (1985) e Braz 

(1997) – e documentais - jornais “Correio de Aracaju”, “O Estado de Sergipe”, “A 

Razão”, “Jornal da Manhã” e “Diário da Manhã”, “Revista Sergipe Artífice” – 

(PATRÍCIO, 2004, p. 9). Fato curioso, na relação com as fontes, é a afirmação feita pela 

autora sobre a concepção do cotidiano escolar, momento supostamente de uma possível 

identificação das práticas internalistas da escola 

Mesmo levando em conta que o jornal expressa os interesses de um 

grupo político determinado, considerou-se nele a capacidade de 

retratar aspectos do cotidiano da escola e suas relações com a 

sociedade, ora produzindo personagens e cenários, ora 

esclarecendo pontos que pareciam obscuros e confusos. É 

praticamente a única fonte que trata diretamente do cotidiano 

vivenciado no interior da Escola de Aprendizes Artífices de 

Sergipe. (PATRÌCIO, 2008, p. 37). 

  

 Não precisamos de muita análise para encontrar o que a escrita já nos revela, um 

discurso cultural internalista forjado pelo discurso de um determinado grupo. Do 

contrário, as imagens utilizadas, mereceriam uma inquirição mais profunda. A autora se 

vale de 42 (quarenta e duas) fotografias que poderiam servir de confronto aos discursos 

de aculturação, mas não estabelece a hermenêutica histórica necessária. O mesmo 

ocorre com uma possível História Oral, quando aponta a utilização da entrevista como 

possibilidade de resgate das memórias de ex-alunos. O problema é que a amostra é 

apenas de dois ex-alunos (Vinícius Torres e Alonso José dos Santos) que tiverem um 

suposto sucesso profissional pela formação. 
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 A estrutura do estudo nos chama a atenção por um diferente aspecto. A 

dissertação está dividida em Introdução e mais três capítulos. Especificamente no 

capítulo 3, intitulado “A Escola de Aprendizes Artífices de Sergipe: uma história 

possível” há uma suposta dedicação particular a cultura escolar a partir do item 3.3, 

intitulado “A cultura escolar na formação para o trabalho”. 

 A escrita vem revelando a luta pela implantação da Escola em Sergipe, da sua 

inauguração em 1911, da forma como as provisões dos cargos se davam (mera indicação 

política), das matrículas esperançosas em sanar os problemas da infância republicana 

pela formação para o trabalho 

Divulgando o primeiro edital de matrícula em fevereiro de 1911, a 

EAA-SE era apresentada “como templo do trabalho, onde todos 

devem ter entrada, até o mais desprotegido da sorte, os 

pobrezinhos descalços podem matricular-se e imbeber as águas 

lustraes da instrucção que os tornará homens dignos e 

independentes.” (Correio de Aracaju, 15.02.19911, n.o. 516, p. 1). 

(PATRÍCIO, 2004, p. 82). 

 

 

A escola é reprodutora dos discursos de eficiência na formação dos meninos 

pobres sergipanos através de uma pregação salvacionista da nação republicana. É neste 

momento que ao fazer a leitura do texto não poderíamos passar despercebido da 

retomada de um recorte do texto de Julia (2001) quando a autora afirma 

Conforme descortina Dominique Julia (2001:23) a instauração da 

instrução primária obrigatória realizada em vários países da 

Europa, “em diferentes momentos do século XX: construiu-se mais 

frequentemente ligada a um projeto político que visa associar cada 

cidadão ao destino da Nação à qual pertence. Não se trata somente 

de alfabetizar, trata-se de forjar uma nova consciência cívica por 

meio da cultura nacional e por meio da inculcação de saberes à 

noção de “progresso”. (PATRÌCIO, 2008, p. 111). 

 

 Eis o perigo de se apropriar do apoio teórico sem as devidas observações. 

Mesmo Julia (2001) partindo das normas e conhecimentos para inculcação de 

comportamentos, não deixa de considerar os momentos de tensão do seu implemento e 

a convivência conflituosa das novas com as antigas configurações. Na Europa do século 

XIX quando a nova escola primária quis se estabelecer a Igreja e o Estado não 

chegaram a um consenso e não houve pacificação no campo dos interesses difusos. 

É que, no momento em que uma nova diretriz redefine as 

finalidades atribuídas ao esforço coletivo, os antigos valores não 

são apagados, novas restrições somam-se simplesmente às antigas. 

Donde as insolúveis contradições nas quais se exerceu o trabalho 

do professor primário, que constituem seu espaço de reflexão e de 

ação e o preservam dos totalitarismos institucionais construídos 
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sobre a convergência de todos os meios em direção a um fim 

único. Os professores primários “republicanos” da Revolução 

Francesa ensinavam a ler usando a Declaração dos Direitos do 

Homem, a Constituição, mas também sob a pressão das famílias, as 

preces cristãs e o catecismos (cf. Kennedy & Netter, 1981). 

(JULIA, 2001, p. 23/24). 

 

 Não há como negar a cultura dos infantes e forjar que o discurso republicano se 

implantou na EAA de Sergipe, sem resistências. Poderíamos dizer de outra maneira. 

Não podemos negar as práticas cotidianas incorporadas a essas por outros discursos 

(religiosos, familiares, etc.). Não podemos negar ainda que essas realidades se conflitam 

com as imposições e na escola, nos processos de ensino e aprendizagem elas se 

manifestam. É preciso perceber o lugar do oculto, do não oficial. Novas e antigas 

práticas convivendo na EAA de Sergipe. Até que ponto os conhecimentos idealizados 

são incorporados? As normas, condição calcificada das leis em sentido amplo, não 

acompanham a dinâmica sociocultural. 

 A retomada da cultura escolar se dá novamente pela utilização do conceito de 

cultura escolar formulado por Julia (2001), em diversos momentos da dissertação. 

A cultura escolar, segundo descreve Dominique Julia (2001:09) é 

“um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e 

condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a 

transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses 

comportamentos”. (PATRÍCIO, 2004, p. 133). 

 

A autora fala da importância da escola primária para realização dos projetos 

republicanos, faz uma comparação da EAA de Sergipe com a escola graduada aqui 

implantada, ambas como projetos de escolas populares, de massa. A conclusão se dá 

pela aplicação em comum do método intuitivo de ensino em ambas as escolas quando 

da passagem de Carlos da Silveira. Aparentemente a autora parece confundir as 

mudanças nos métodos, nos exames, da premiação, enfim, do “novo” com a percepção 

de uma cultura escolar. 

Quando cogitamos a esperança de encontrar os registros das práticas ordinárias a 

escrita volta ao discurso econômico universalista, determinista demonstrando que a 

realidade financeira dos meninos ditava os seus destinos 

Na grande maioria filhos de pais analfabetos, os alunos da Escola 

de Aprendizes provinham de famílias pobres que sobreviviam às 

custas do rendimento do trabalho de seus filhos. O processo de 

escolarização encontrava-se diante da realidade daquelas famílias, 

cuja luta pela sobrevivência clamava mais alto. (PATRÌCIO, 2008, 

137/138). 
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É a ação do Capital Cultural e do Capital Econômico de determinados grupos 

ditando as regras da escrita. Embora o objeto historiográfico seja do universo 

microscópico da História, o discurso analisado é o de imposição. É preciso assim, pelo o 

que está posto nessa escrita perceber como as classes subalternas concebem as 

imposições ideológicas da República sergipana. Não seria preciso, para perceber o 

universo da cultura escolar, partir dos conflitos de resistência, das táticas criadas para as 

estratégias do jogo republicano? 

A dissertação chega até a apresentar outra perspectiva quando o discurso não 

atingiu a todos, denominando de resistência pela evasão, chamando o discurso imposto 

de “indução”. (PATRÍCIO, 2004, p. 157).  Mas, essas memórias não foram buscadas 

para percebermos como esses alunos que não aceitaram a verticalização pensavam e 

sentiam a conformação pela aculturação. 

Observemos agora o que nos propõe o estudo intitulado “O primeiro jardim de 

infância de Sergipe: contribuição ao estudo da educação infantil (1932 – 1942)”, 

autoria de Rita de Cássia Dias Leal, orientada pelo Professor Miguel André Berger, 

defendida em 15 de julho de 2004. É mais um estudo dentro da temporalidade do século 

XX, comprovando o presentismo da historiografia da cultura escolar. 

Já não é novo saber que Julia (2001) aparece na introdução do trabalho e a 

expectativa é a vinculação pelo conceito aos estudos que contemplam a cultura escolar. 

Observemos 

Dando relevância à prioridade dos estudos da História da 

Educação, em analisar a escola por dentro, suas práticas e 

particularidades, toma-se como referência a concepção de cultura 

escolar subjacente à organização de normas e práticas que 

conduzem o trabalho da escola. ...poder-se-ia descrever a cultura 

escolar como um conjunto de normas que definem conhecimentos 

a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que 

permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação 

desses comportamentos; normas e práticas coordenadas a 

finalidades que podem variar segundo as épocas (finalidades 

religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização) (Julia, 

2001: 10) (LEAL, 2004, p.17, grifos nossos). 

 

A escrita e a interpretação da realidade educacional infantil nesta dissertação 

anunciam os estudos de foro íntimo, a escola vista nas suas práticas internalistas. A 

dimensão é do relativismo, do particular, por entender que essa parcela local, é 

reveladora da produção de uma cultura ímpar, cotidiana, vulgar, capaz de explicitar os 

movimentos interiores dos processos fenomenológicos da escola. 



121 

 

O problema é aqui reiterado. A quem serve essa escola? Qual o seu discurso? 

Que práticas culturais são consideradas? 

Pode-se afirmar que os jardins de infância nasciam para os ricos da 

sociedade, e as casas maternais, asilos ou creches, que já existiam 

no Estado, estavam voltadas ao atendimento de uma parte 

significativa da sociedade com um baixo poder aquisitivo e 

precárias condições de saúde, higiene, sobrevivência e educação. 

(LEAL, 2004, p. 49, grifos nossos). 

 

 Inicialmente o estudo se preocupa em demonstrar o processo de construção e 

estruturação da instituição durante a gestão do interventor Augusto Maynard Gomes em 

Sergipe é de colocar o nosso pequeno Estado na rota da modernização nacional. 

Forjando o atendimento às crianças, cria-se um lugar para um grupo específico, “ricos”. 

Observemos que as terminologias ficam soltas na historiografia. “Elite”, “Elite 

intelectual”, agora, “Ricos”. Seria traço específico dos estudos sobre a cultura escolar o 

anacronismo reiterado? 

 É preciso ter cautela com o nosso olhar do presente sobre o passado. Todavia, 

continuemos a nossa análise. A escrita destaca a atuação das normalistas que 

idealizaram o projeto junto à interventoria; à mobilidade da sociedade sergipana em 

angariar fundos para construção do prédio, demonstrada em doações e arrecadações; e, 

o envolvimento de diversos seguimentos do Estado, a exemplo da Diretoria de Instrução 

Pública.  

 A necessidade de atendimento aos princípios sanitaristas demonstrada na atuação 

da Inspetoria de Higiene Infantil e Assistência Escolar, aos modelos pedagógicos de 

Friedrich Froebel e aos princípios do escolanovismo, também são destacados. Os 

comentários sobre a influência de Froebel na instituição do Jardim de Infância, de 

caráter educacional, diferente das casas que tratavam de aspectos assistencialistas da 

criança. 

 A dissertação retoma aspectos da cultura material escolar quando remonta os 

requisitos freobelianos que influenciaram a construção da instituição infantil sergipana 

como salas arejadas, cores, localização térrea. Destaca a arquitetura dos prédios da pré-

escola e de sua função emblemática republicana. 

 Numa breve contextualização reconstitui a História dos Primeiros Jardins no Rio 

de Janeiro (o do Colégio Menezes Vieira, fundado em 1875) e o de São Paulo (da 

Escola Americana de 1877), ambos particulares.  
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 Destaca o papel do Professor José Augusto da Rocha Lima, Diretor da Instrução 

Pública à época da Interventoria de Augusto Maynard Gomes, bem como da Professora 

Penélope Magalhães dos Santos (primeira Diretora do Jardim de Infância), ambos 

contribuindo com a implantação dos métodos e modelos educacionais adotados, então 

em São Paulo e por eles analisados após viagens comissionadas pelos gestores 

estaduais.  

 A eugenia é apontada como característica dos bons precedentes genéticos 

necessários como requisitos para o ingresso no Jardim. A dissertação destaca ainda a 

instalação e os requisitos previstos no Decreto nº 98 de 27 de fevereiro de 1932, que 

privilegiava crianças ricas, fortes e saudáveis.  

 A atuação da Professora Penélope como intelectual que às expensas da 

Interventoria pode se apropriar de encontros ímpares com intelectuais como Lourenço 

Filho, para conhecer a organização e metodologia da educação pré-escolar de São 

Paulo, é destacada no estudo. 

 No último capítulo, sobre as práticas pedagógicas, o método froebeliano é 

retomado, as concepções de socialização e o cumprimento das demais vertentes de 

amoldamento da criança aos preceitos de formação psicológica que deveriam fazer parte 

do cotidiano das crianças do Jardim de Infância.  A escrita deixa clara a tentativa por 

parte das “jardineiras” (professoras do jardim) de construir hábitos saudáveis, 

desenvolver as potencialidades e a criatividade dos pueris, priorizar a saúde, a 

alimentação e a instrução. Destaca a influência de Helvécio de Andrade, Diretor da 

Instrução Pública, à época, quando escrevia obras destinadas àqueles envolvidos com a 

educação infantil.  

 A presença do lúdico nas atividades pedagógicas através dos jogos e brincadeiras 

e a associação dos conteúdos ao cotidiano da criança através da poesia, cantos e 

expressões pelo método ativo, ressalvando a presença de um período considerado de 

“renovação pedagógica”, as festas, as aulas de canto, dentre outras demonstram uma 

vertente prática-educativa presentes nas ações docentes e nas propostas pedagógicas 

construídas para aquela instituição pré-escolar, através dos modelos escolanovismo 

defendidos pelo Diretor da Instrução Pública Helvécio de Andrade que apontava para 

necessidade da aplicação de novos procedimentos didáticos de observação, participação 

e experimentação. 

 A importação de um discurso de modernização pautado na ideia froebeliana 

determina a pedagogia das jardineiras e, reiteramos os aspectos de promoção 
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republicana dos processos civilizatórios. Os discursos estrangeirados se incorporam por 

normas e métodos as creches, jardins e pré-escola. No caso dessa instituição as ações 

estão associadas ao atingimento das diretrizes nacionais de modernização e de 

preparação dos infantes, com tenras idades, para as ocupações sociais futuras. Neste 

sentido, se os conhecimentos são instituídos por normas curriculares, se existe um 

quadro profissionalizado de docentes e se as práticas são de incorporação desses 

conhecimentos, então consideraremos as práticas culturais escolares julianianas 

presentes em todos os trabalhos pautados num discurso verticalizado e externo a escola.  

 A pretensão se centraria na História Social dos processos de escolarização e na 

concepção reveliana esses estudos não atingiriam as microabordagens. Nesse sentido o 

que poderíamos considerar cultura? De que cultura estaríamos falando? De onde parte o 

discurso? Se considerarmos uma visão estruturalista de cultura teremos então uma 

partilha de monocultaras em vias de mão única sobrepujando outras culturas. 

  Seguindo a escrita de amoldamento dos infantes, temos a escrita 

intitulada “Regeneração da infância pobre sergipana no início do século XX: o 

patronato agrícola de Sergipe e suas práticas educativas”, autoria de Marcos Arlindo 

Amorim Nery, orientado pelo Professor Jorge Carvalho do Nascimento.  

 A dissertação defendida em 03 de março de 2006 está estruturada em introdução 

e cinco capítulos que narram a História da referida instituição agrícola criada para 

atender as pretensões republicanas de ordenar e higienizar a sociedade brasileira e, 

consequentemente, sergipana. Não obstante os “menores desvalidos” foram varridos das 

ruas para receberem uma educação técnica agrícola objetivando movimentar as bases 

econômicas centradas nas atividades agropecuárias. 

 A escrita apresentou como objetivos “[...] compreender como se deu o ensino 

agrícola em nosso estado, [...] perceber as iniciativas tomadas na seara da assistência à 

infância pobre, desamparada. E [...] entender a história da Escola Agrícola Federal de 

São Cristóvão [...]”. (NERY, 2006, p. 1).  

 A temporalidade delimitada pelos anos de 1924 a 1934 sustenta o presentismo 

azevediano, traço marcante das dissertações que se fundamentaram no conceito de 

cultura escolar em Sergipe. Apesar desta opção temporal, a escrita revela uma 

preocupação posta desde o século XIX sobre a educação dos menores. Neste sentido, há 

uma preocupação no estudo em definir “menor”. Assim traz a acepção de menor posta 

em 1830 pelo Código Criminal para designá-lo como “[...] criança pobre”, e, “[...] 

quando desprovida de família, de menor abandonado.” (NERY, 2006, p. 2). A 
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importante preocupação em categorizar num determinado conceito, evita a possibilidade 

de anacronismos. 

 Algumas afirmações preliminares vão nos conduzindo a preocupações quanto à 

vinculação da escrita ao cunho da História Cultural. Ao pensarmos sobre que olhar a 

escrita tentou reconstituir a História do Patronato nos deparamos com as funções desta 

instituição frente aos menores, como sendo de “regenerá-los e formá-los”. “Contudo, 

nos Patronatos, o peso dado à regeneração era bem maior que o da formação.” (NERY, 

p. 3). 

 Julia (2001) volta a surgir na introdução de mais uma escrita, desta vez, logo 

após a dissertação expressar pelo desejo de “[...] adentrar o cotidiano da instituição, na 

execução de seu código disciplinar, nas práticas de poder presentes no seu ambiente e, 

ainda, fazer um estudo do seu aparato organizacional, seus espaços e tempos, ou seja, 

aspiro penetrar na caixa preta escolar [...], autor cita o conceito de Cultura Escolar 

(NERY, 2006, p. 4). 

 Como fontes fez uso de “[...] leis, decretos, regulamentos, jornais, ofícios 

expedidos, ofícios recebidos, listagem de alunos, quadro de notas e frequência, dentre 

outros.” É a partir dessas fontes e do uso da memória de alguns atores sociais 

envolvidos na trama da instituição que a dissertação se estabelece. Num primeiro 

momento há uma preocupação em demonstrar a relação de regeneração da infância 

através do processo de assistência aos menores iniciados desde o império sergipano. 

A maioria das crianças abandonadas, apesar da criação da Escola 

de Tebaiba, tinha como principal destino a Escola de Aprendizes 

de Marinheiros. Esta instituição recebia menores que tivessem 

cometido pequenos delitos, que se encontrassem em situação de 

abandono, ou seja, que pudessem causar algum dano ao convívio 

social. (NERY, 2006, p. 13). 

 

 É na república que a preocupação exacerbada com o amparo as crianças fez 

surgir os abrigos, asilos, casa de correção e patronatos, todos segundo a escrita, com a 

“ótica corretivo-regeneradora”. Desta forma, inaugurou-se em Sergipe, no dia 7 do mês 

de maio de 1925, o Patronato Agrícola São Maurício. 

 Noutro momento a dissertação segue reconstituindo a organização do patronato 

através do seu regulamento geral, seus personagens e seus rigores disciplinares 

dedicados a “[...] formar corpos dóceis, civilizados, regenerados pela educação e pelo 

trabalho.” (NERY, 2006, p. 82). 
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 Recobre todo o texto, de forma expressiva, a centralidade nos discursos de 

sanção. É a história da coerção dos menores em favor da ordem e do progresso. Não nos 

surpreende a adoção do conceito de Julia (2001) somente na introdução. As práticas 

culturais ficaram restritas a um discurso de imposição. 

 Já é sentido nas nossas críticas a identificação de que as escrituras primaram em 

compreender as histórias desses objetos a partir não do micro, mas das determinações 

postas ao micro. Não queremos negar que houve uma expressiva mudança de matriz 

conceitual, mas queremos ressalvar durante todo o texto, que há essa limitante 

associação dos textos a um objeto da microabordagem, a utilização de fontes não 

oficiais. Todavia, o que fundamenta a opção pela História Cultural tem sustentação 

frágil assentada no conceito de Cultura Escolar proposto por Julia (2001), o que não 

será resposta para as ausências interdisciplinares entre a História da Educação Sergipana 

e a Antropologia Cultural. 

 A História do Patronato São Maurício é contada tal qual a pregação universal 

dos preceitos republicanos nacionais de regeneração dos menores, pelas regras, pelo 

enquadramento as formas, pelo amoldamento e higienização dos corpos.  

O Patronato Agrícola de Sergipe, desde a publicação do seu 

regulamento, instituía práticas que viessem subsidiar o ideal de 

regeneração da infância pobre sergipana e formação de cidadãos 

úteis a esta sociedade. (NERY, 2006, 89). 

 

 As práticas são contadas sob a ótica dos diretores e gestores estaduais. Prevalece 

a documentação oficial como fonte. A todo instante os relatórios do Governo são 

citados, ou quando não, dos diretores da instituição. A proposta de se coadunar a 

metáfora aeronáutica de Julia (2001) parece não ter revelado, de fato, o cotidiano 

escolar sob a ótica dos alunos e dos próprios professores. A história do cotidiano escolar 

deveria ser representativa dos aspectos culturais conflituosos ou mesmo da cultura 

contada pelo subalterno pelo menor. Quais interpretações foram dadas a todas essas 

imposições normativas? Como os alunos produziram saberes a partir dos conhecimentos 

oficialmente impostos? Aqueles que não se amoldaram as funções do corpo idealizado 

ou dos valores éticos e morais pregados no escotismo produziram uma história? 

 Ressalvas necessárias a perspectiva não é de denúncia, mas de identificação das 

culturas subalternas, primitivas, oriundas das comunidades que frequentam a escola e 

que nela, produzem uma cultura particular, a da própria escola. Toda escrita do 

Patronato revela a perspectiva de instituição utilitária, prestadora de um serviço a 
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sociedade moldada num discurso que tem um aparelhamento ideológico certo, o Estado. 

A escola é o local de aplicação do discurso e suas práticas internas não são lembradas. 

 No dia 16 de março de 2007, é patrocinada a defesa da dissertação intitulada “A 

Pedagogia do internar: uma abordagem das práticas culturais do Internato da Escola 

Agrotécnica Federal de São Cristóvão (1934-1967)”. Neste discurso se pretende “[...] 

compreender essa marca significativa do ensino profissional agrícola federal, elegendo 

o Internato-escola como objeto principal [...]”, propõe um discurso mais próximo das 

microabordagens visando  

[...] elucidar as configurações do microcosmo social e as práticas 

dos sujeitos nele envolvidos. Sem esquecer as múltiplas trocas com 

o macrocosmo social e aceitando que o processo de socialização 

experimentado pelos indivíduos no cotidiano do internato tem uma 

significação diferente daquela realizada em uma escola sem 

internato em si mesma, pois uma maior intensidade de contatos, 

transmissão, práticas e trocas culturais. (CONCEIÇÃO, 2007, p. 

17). 

 

 Na nossa análise buscamos no discurso as variantes das abordagens revelianas e 

aqui, em princípios há uma proposta da escritura em transitar entre o macro e o micro, 

para elucidar o cotidiano escolar. As relações que caracterizam a Cultura Escolar talvez 

possam ser caracterizadas nessa interseção entre a História do Social dos processos de 

escolarização e a História Cultural das representações das práticas escolares cotidianas, 

particulares, locais. 

  A temporalidade eleita é de 1934 a 1967. O marco inicial é justificado pela 

federalização do Patronato São Maurício e a fundação do aprendizado agrícola as 

expensas do Ministério da Agricultura. O marco final,  

[...] é significante, pois neste ano ocorreu a transferência do ensino 

agrícola e de toda a rede federal dos estabelecimentos desse ramo 

de ensino do Ministério da Agricultura para a competência do 

Ministério da Educação (BRASIL, 1967). (CONCEIÇÃO, 2007, 

p.17). 

 

 A escrita é provocadora. Afirma que os estudos anteriores sobre internatos não a 

desceram ao nível entender a cultura do cotidiano. Desta forma, propõe descer a 

chamada “zona silenciosa”. É instigante perceber que essa concepção buscou 

fundamento teórico metodológico diferente da proposta de Julia (2001). Certeau (2002) 

é utilizado como o intelectual que baliza os estudos do” autêntico”, do “específico”. Ao 

inquirir a ordem do micro o autor utiliza como metodologia a análise de fontes 

diversificadas (documentos da Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão-SE – 
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relatórios anuais de diretores, diversos livros manuscritos, plantas baixas, levantamento 

topográfico cadastral -; documentos da República Federativa do Brasil – relatórios dos 

ministros da agricultura ao presidente da República, mensagens anuais do presidente da 

República, mensagens anuais do presidente da República ao Poder Legislativo, outros 

documentos produzidos pelo Ministério da Agricultura e pelo Ministério da Educação e 

a legislação sobre o ensino agrícola e temas correlatos -; documentos do Estado de 

Sergipe – legislação, mensagens, ofícios e outros documentos produzidos pelo Poder 

Executivo Estadual e processos judiciais e outros atos do judiciário estadual -; jornais – 

A Cruzada, Correio de Aracaju, Gazeta de Sergipe, Sergipe Jornal -; Imagens 

fotográficas e relatos de memória. (CONCEIÇÃO, 2007, p. 22) 

 Sobre as memórias, o discurso afirma que “[...] apresentaram-se como uma fonte 

extremamente útil para „visitar o cotidiano do microcosmo‟ e dar voz aos personagens 

do internato silenciados nos documentos oficiais [...]”. (CONCEIÇÃO, 2007, p.22). 

 A dissertação está estruturada em introdução e mais cinco capítulos. Apesar de 

ser um texto denso, a disposição das imagens e a utilização de uma linguagem 

provocadora permitem ao leitor um desafio de compreender em que condição de 

formação os sujeitos oriundos, sobretudo do interior do Estado, mais precisamente das 

zonas rurais, foram submetidos a um regime disciplinar rigoroso e punitivo. 

 A escrita apresenta as raízes do internato num cenário Europa-Brasil recortado 

do século XVI ao XX, contextualizando as origens a partir das necessidades de 

enquadramento dos jovens em espaços fechados, demonstrando que  

O modelo de instrumento europeu adentrou e dominou o cenário 

educacional brasileiro, seja motivado pelas necessidades de uma 

vida rural marcada pelas grandes distâncias, seja como “princípio 

pedagógico” que recepcionou o internamento como ferramenta 

ideal para “endireitar” meninos e meninas. (CONCEIÇÃO, 2007, 

p.29). 

 

  No Brasil do século XX o internato foi o regime que predominou nos 

estabelecimentos agrícolas federais, proporcionando aos alunos pobres da zona rural 

“[...] residência, alimentação, enxoval, assistência médico-odontológica [...]”, num 

espaço específico de padrões tradicionais distribuído em “[...] dormitórios, coletivos de 

regra, refeitório, cozinha, instalações sanitárias, prédios para atividades sociais (centro 

social e auditório).” (CONCEIÇÃO, 2007, 38). 
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 É nesses espaços arquitetônicos que a escritura vai se desenhando, dando fala 

aos sujeitos, lançados naquele espaço para saneamento das suas extremas pobrezas, 

amoldando-os aos preceitos de utilidade republicana. 

 A trama dá voz aos sujeitos (diretores, professores e alunos) e remonta dos 

silêncios as memórias esquecidas. É possível conhecer as geografias de origens, suas 

ambições, suas dores, suas falas, suas revoltas e suas esperanças. A passagem da macro 

para microabordagem e vice-versa é desenrolada na narrativa com muita habilidade. 

Mesmo trabalhando com uma série de dados estatística comprovada pelas diversas 

tabelas oficiais, a escritura desse universo do sujeito. Essa dinâmica e esses conflitos 

permitem ao leitor conceber aspectos dos ideais republicanos, pautados em uma cultura 

verticalizada, proposta como homogênea e ideal e passa pelas dimensões das culturas 

particulares dos sujeitos e das localidades. Culturas que se chocam na escola-internato, 

dando-lhe a acepção pormenorizada e especializada de fabricar uma nova cultura, a 

daquela instituição. 

 Neste sentido a utilização da literatura e a valorização do sujeito fizeram a 

escrita atingir a cultura primeva. Dos apelidos que estavam relacionados a 

características físicas dos sujeitos à desumanização pela marcação dos mesmos por 

números, os internos iam se adaptando as políticas de sujeição com muito sofrimento e 

resistência. 

 É interessante perceber no decorrer do texto como a reconstituição dos processos 

de submissão dos sujeitos a uma nova ordem vai ocorrendo. Revoltam-se, fumam, 

urinam na cama, mas vão se desaculturando e aceitando as premissas de “ser alguém na 

vida” 

 A arquitetura do internato é também reconstituída pela dissertação. É possível 

perceber a cultura do material. Camas enfileiradas nos dormitórios de tão justapostas 

que um dos internos chega a relatar que sentia a respiração dos colegas; a cozinha com o 

fogão a lenha e os espaços do refeitório, enfim, enfermaria, alojamentos, gabinetes 

médico-odontológicos, registraram nas memórias dos internos traços de suas próprias 

vidas. 

 Assim, a dura concepção de formação, pautada no rigor disciplinar e nos 

castigos, dotou alguns dos pobres rurais de Sergipe a formação técnico-agrícola. 

Percebemos que é, das dissertações analisadas sobre cultura escolar, a primeira que não 

se reduz a analisar as práticas culturais pelo conceito unidirecional de Julia (2001). O 

autor não faz menção a uma cultura escolar, mas a uma cultura de internato. 
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Percebemos, nesse sentido, como a cultura se dinamiza independente das reduzidas 

classificações e das infinitas divisões que lhe atribuímos. 

 É possível perceber muito mais aproximação aos preceitos da História Cultural 

pelo intenso trabalho no texto das mircodimensões analíticas. Os atores escolares 

possuem vozes e seus movimentos são captados pelas lentes do historiador. Não 

abrimos mão ainda de que o discurso reconstitui a história pelas mãos de uma vertente 

alienadora monocultural. Prova disso é que nos depoimentos os alunos sempre estão 

respondendo sobre o “quê” e “como”, diferente dos “porquês” que poderiam revelar 

muito mais de si que do outro. 

 Por fim, é um trabalho centrado numa temática presentista, mas revelador de 

uma dimensão particular, menor, local. Rompe com as regras fechadas do universalismo 

econômico e desamorfa os atores sociais envolvidos nos fatos históricos. 

 A infância sergipana também foi lembrada na defesa do dia 27 de junho de 2007, 

na dissertação intitulada “A educação da infância pobre em Sergipe: a Cidade de 

Menores “Getúlio Vargas” (1942-1974)”, defendida por Alessandra Barbosa Bispo, 

orientada pelo Professor Jorge Carvalho do Nascimento. O texto apresentou como 

objetivo “[...] analisar a história da infância pobre em Sergipe através do atendimento às 

referidas crianças da Cidade de Menores „Getúlio Vargas‟ no período de 1942 a 1974. 

(BISPO, p. 13)”. 

 A temporalidade é definida por dois momentos. O marco inicial corresponde a 

inauguração e o final ao momento em que os menores foram transferidos para outra 

instituição. (BISPO, 2007, p. 13). 

 Como em grande parte dos estudos sobre os estudos que tomaram o veio da 

Cultura Escolar, a escrita faz filiação à História Cultural e justifica o pertencimento 

apenas pela escolha de um novo objeto, pouco privilegiado. (BISPO, p. 14). 

 As fontes utilizadas foram a  

[...] legislação educacional, regulamentos, relatórios – da inspeção, 

do Serviço Social, do Departamento de Educação -, livros de 

estágios na Cidade de Menores e no Serviço de Assistência aos 

Menores Abandonados, jornais, processos do Juizado de Menores e 

fotografias. [...] Dentre os documentos mais utilizados para o 

desenvolvimento desta pesquisa, ressalta-se a imprensa, uma vez 

que permitiu verificar os discursos produzidos pelo Estado, 

educadores, juízes, assistentes sociais, médicos e pela própria 

sociedade. (BISPO, p. 15-16). 
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 A dissertação faz saudação a Julia (2001) na introdução, trazendo o seu conceito 

de Cultura Escolar e conclui com a reduzida perspectiva de práticas centradas no 

cumprimento de normas e na introspecção de condutas. 

Muitas eram as normas e as condutas a ensinar aos menores 

abandonados e delinquentes, que viviam nas ruas em péssimas 

condições, e encontraram abrigo e educação sob a tutela do Estado. 

As crianças, consideradas o futuro do Brasil, deveriam ser 

educadas para o progresso social. (BISPO, 2007, p. 16). 

 

 Esta dissertação, pautada em três vertentes da História da Infância (Histórias da 

assistência, da família e da educação), procurou entender a trajetória da história da 

assistência à infância pobre no Brasil e em Sergipe, tomando por base a legislação 

vigente à época, de proteção e assistência ao menor.  

 O modelo de assistência é discutido sobre a compreensão de caridade e 

filantropia. A República adere ao discurso salvacionista de regeneração dos menores 

abandonados e delinqüentes, adotando o higienismo e a eugenia para minimizar as 

mazelas sociais. Desta forma, moralizar os costumes se torna objetivo do Estado 

Republicano.  

 A educação assume um papel fundamental nesse processo e os elementos do 

escolanovismo, de compreensão psicológica e biológica da infância, são utilizados 

como critérios de análise do crescimento, das diferenças individuais e dos diferentes 

estágios de aprendizagem. 

  A criança pobre, considerada menor abandonada ou delinquente, é 

potencialmente elemento social perigoso que necessita de intervenção higiênica e 

disciplinar do Estado. O vício, a ociosidade, a vida hereditária e de condições parcas, 

sugere uma ação mais efetiva do Estado, tendo em vista que a associação dessa 

multiplicidade de desvalores poderia conduzir o menor a uma vida criminosa. A criação 

de legislação específica, a supressão do pátrio poder e a tutela assumida pelo Estado, 

traz a termo, em 1927, o Código de Menores.  

 No âmbito federal o governo Vargas lança o Programa Estatal de Proteção à 

Maternidade, Infância e Adolescência, gerenciada pelo Departamento Nacional da 

Criança. Este programa instala postos de puericultura pelos diversos Estados Federados 

para prestar assistência ao menor. Em 1941 surge o SAM (Serviço de Assistência ao 

Menor), com o objetivo de atender os menores desvalidos e delinqüentes.  

 A República dissemina seu programa salvacionista por todo o país e Sergipe não 

poderia ficar de fora. Com o crescimento da população da urbe sergipana, cresce, pari 
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passu, a sífilis, a desordem, a criminalidade, a imoralidade. Existe uma necessidade de 

exterminar da cidade a sua banda podre (menores abandonados e delinqüentes). Em 

1938 é criado o Serviço de Assistência a Menores Abandonados e Delinqüentes que 

propôs a criação da Cidade de Menores para ser sede dos serviços de assistência.  

 A época o Interventor do Estado Eronildes Ferreira estipula uma margem de 3% 

sobre a receita arrecadada para construção da Cidade. Como não existia experiência 

sobre este tipo de serviço em Sergipe, é enviado em comissão, o Diretor do Serviço de 

Assistência Social Abelardo Maurício Cardoso, a São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, 

Distrito Federal e Bahia para conhecer os modelos lá edificados. O Diretor visitou 36 

instituição no período de 23 de janeiro a 7 de março de 1939, permanecendo mais tempo 

em São Paulo. Conclui em relatório que o desajustado é de responsabilidade do Estado e 

que não poderia mais ser o serviço apenas assistencialista.  

 O modelo futuro a ser empregado em Sergipe tem inspiração na Instituição 

Paulista “Educandário D. Duarte, ser construído em área de zona rural, vizinha a 

Aracaju com salubridade para funcionários, famílias e menores, terras boas com 

indicação de jardins, horta e pomares. Após aquisição do terreno, em 1939 tem início as 

obras com a construção dos pavilhões, casa do diretor, casa de triagem, serviços 

médicos e de enfermaria.  

 Em 19 de novembro de 1942 a Cidade de Menores “Getúlio Vargas” é 

inaugurada. Destinada a receber menores abandonados e delinqüentes na faixa etária de 

7 aos 18 anos de idade, todos do sexo masculino, em regime de internato, seu objetivo, 

segundo a autora, era a formação de corpos dóceis já que as crianças eram colocadas 

sob a tutela do Estado e submetidos ao seu controle. O prédio de arquitetura simples não 

escondia a vigilância e a punição. Castigos e palmatória sempre estiveram presentes. A 

educação era baseada na instrução moral, física e intelectual, aspectos presentes no 

Projeto Pedagógico que estabelecia as práticas escolares. O fins pedagógicos deveriam 

ser usados para reabilitação e readaptação ao ambiente social. As bases educacionais 

estavam pautadas no movimento de renovação pedagógica.  

 Funcionava o ensino primário, rural e profissional com uma educação voltada 

para formação da consciência vigilante, um espírito reto, livre de preconceitos a fim de 

que os internos agissem não pelo temor ao castigo, mas pelas claras visões do devir. 

Nesse sentido a educação para o trabalho assumia papel essencial. Os professores e o 

material didático ficavam as expensas do Estado. A ênfase dada a educação rural com 
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cursos de horticultura, jardinocultura, avicultura e apicultura sem prejuízo do curso 

primário.  

 Em 1950 foi instituído um curso de Educação Rural para formação docente. A 

Cidade de Menores enviou a Professora Noemia Cavalcante para participar. O curso 

teve sessenta dias de duração. As aulas teóricas ocorreram na Escola Normal e as 

Práticas na Escola Rural do Povoado Sobrado (Cotinguiba). O discurso institucional 

sustentava a necessidade de regeneração e salvamento da vadiagem e do crime, uma vez 

que naquele local, além de alimentados e vestidos aprendiam a viver e a ganhar o 

próprio sustento.  

 O controle de qualidade do ensino passava pelos exames finais que brindava aos 

alunos que atingissem sucesso com a possibilidade de passar as suas férias com a 

família. O ensino era marcado também pela presença de práticas religiosas católicas. A 

construção da Capela de Nossa Senhora do Carmo (1951) e de um orientador religioso 

responsável por promover, inspecionar e coordenar o Ensino religioso comprovava isso. 

 A necessidade de reformas, a precariedade das instalações, o pouco interesse 

estatal levou a degradação da instituição. Estabeleceram-se contratos, parceria, mas de 

nada adiantou. Com a crise os menores foram transferidos para a Casa das Meninas 

Santa Inês enquanto aguardavam a construção de um Centro de Reeducação de Menores 

e uma Escola Comunitária. Diante da crise a Cidade de Menores “Getúlio Vargas” põe 

fim a sua existência em 1974, sendo transformada no Instituto Penal Agrícola e 

Industrial (IPAI). 

 Renovada no tema e na exploração de um objeto esquecido pela História dita 

tradicional, a escrita, situada no presentismo, discursa pela oficialidade das políticas de 

salvação da infância. Assume quase que uma cronologia perfeita, dentro do seu marco, 

visto que a temporalidade é descontínua das ditas “grandes divisões” da História, 

todavia dentre do tempo delimitado, a História da Cidade de Menores “Getúlio Vargas” 

corre continua e sucessivamente nos fatos oficializados pelas normas e pelos gestores 

estaduais. 

 As práticas são as de amoldamento. A sensação é de lê as normas enquanto 

documentos oficiais e vê-las sendo refletidas com passividade no interior da instituição. 

Vazio das condutas menores, as crianças não tiveram suas geografias reveladas e foram 

objetos pacificados na trama histórica. Quanto ao conceito de Cultura Escolar de Julia 

(2001) ficou esquecido na introdução do texto e a prevalência foi de recorte e 

justificativa da escolha de um tema menor pertencer à dimensão da cultura escolar. 
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 Em 19 de maio de 2010, é defendido o estudo de Marina Oliveira Malta, 

intitulado “O Ensino Profissionalizante em Sergipe: contribuição do Instituto 

Profissional Coelho e Campos (1922-1944)”, fechando o ciclo das dissertações em 

nossa classificação que falaram de infância ou ensino profissionalizante, o estudo 

pretende  

[...] investigar a trajetória do Instituto Profissional Coelho de 

Campos (IPCC), no período que vai de 1922 a 1944, visando 

perceber qual a contribuição dessa Instituição para organização do 

ensino profissionalizante em Sergipe. [...] verificar a função social 

assumida pelo Instituto Profissional Coelho e Campos na sociedade 

aracajuana; investigar se houve o caráter assistencialista da 

educação profissionalizante nessa Instituição; analisar a cultura 

educativa e os processos que nortearam as ações dos 

sujeitos/membros envolvidos no IPCC; discorrer acerca do Curso 

Profissional Masculino e Feminino que funcionou nas 

dependências do Instituto. (MALTA, 2010, p.15-16, grifos nossos) 

  

 Observemos duas afirmações que já comprometem a escrita a se vincular pelas 

veredas das práticas ordinárias em consonância com as realidades sociais vivificadas. A 

escrita apresenta dentre o seus objetivos “analisar a cultura educativa” como posto no 

recorte acima. Noutro momento afirma que seu trabalho está fundamentado nos “[...] 

pressupostos da Nova História Cultural [...]”, citando Chartier (1988) para justificar que 

“[...] essa linha „tem por principal objetivo identificar o modo como em diferentes 

lugares e momentos uma determinada realidade social é construída, pensada, dada a 

ler‟.” (MALTA, 2010, p.16, grifos nossos). Ou seja, este trabalho se compromete com a 

análise internalista das práticas, com a percepção de uma cultura produzida no interior 

da escola, “dada a ler”, mas, sobretudo construída a partir dos conflitos e confluências 

de multiculturas. 

 A autora então fez uso dos conceitos de cultura material escolar em Souza 

(2007) e cultura escolar em Julia (2001) e em Faria Filho (2007), recortando os seus 

conceitos e escrevendo-os nas páginas 16 e 17 do texto. Todavia, justifica que para 

compreensão da Cultura Escolar é necessário 

[...] averiguar as práticas de formação, a arquitetura escolar, os 

utensílios, os tempos, o currículo, as disciplinas etc. Também 

significou conhecer o universo da construção civil, dos eletricistas, 

ferreiros, soldadores, marceneiros, das bordadeiras, costureiras do 

período. (MALTA, 2010, p. 30). 
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 O presentismo é reiterado sobre as primeiras décadas do século XX. A opção do 

marco inicial é justificada pela criação do instituto e o marco final pelas transformações 

regimentais sofridas pelo instituto. (MALTA, 2010, p. 15). 

 Sobre as fontes, a escrita foi tramada a partir da interrogação de 

[...] atas, boletins, notas de compra, fichas de professores, livros de 

matrícula, fotografias, jornais, leis, decretos, portarias, telegramas, 

registros de despesa e receita, processos administrativos, estatutos, 

regulamentos, livros didáticos, dentre outros. (MALTA, 2010, p. 

25). 

  

 O texto está estruturado em introdução e três capítulos. No primeiro a autora 

reconstitui um a passagem da concepção assistencialista presente em algumas tentativas 

políticas imperiais, arraigadas de preconceitos e disputa de poder, sobretudo pela 

economia pautada na base escravagista. Neste sentido, a instrução “profissionalizante” 

ocorre com destino certo, órfãos, filhos de escravos e desvalidos de toda a sorte, num 

preconceito instituído ao trabalho mecânico. Em Sergipe, as primeiras tentativas de 

profissionalizar os desvalidos se deram com a criação em 1838 do Colégio de Artes 

Mecânicas, durante a presidência de José Elói Pessoa. (MALTA, 2010, p. 35-36). 

 O Colégio dos Educandos é criado dezoito anos depois durante a gestão de 

Salvador Correia de Sá Benevides, para instruir os pobres, órfãos e desvalidos. Segundo 

Malta (2010) 

 Aos homens deveriam ser ensinadas as primeiras letras, desenho 

linear, ofícios mecânicos, música instrumental e vocal. E as 

mulheres: primeiras letras, técnicas de costura, bordado e música 

vocal. Porém, as obras do Colégio não terminaram no Governo 

desse Presidente e não foram continuadas. (MALTA, 2010, p. 39) 

  

 A escrita privilegia a figura de José Luiz Coelho e Campos, defensor do ensino 

profissionalizante, a partir da crença de que “[...] somente através deste ensino o Brasil 

poderia formar profissionais capazes de atuar nos engenhos e nas industriais e assim 

desenvolver-se. Defendeu a criação de uma Universidade que ofertasse o ensino 

profissionalizante e propôs reformas no ensino secundário” (MALTA, 2001, p. 45-46). 

 Com a ascensão da República, Aracaju acompanha os processos de 

modernização investindo na sua infraestrutura sanitária, ferroviária, implemento de 

centrais telefônicas, usinas elétricas, etc. Expansão do setor têxtil. As fábricas e 

indústrias necessitavam de mão-de-obra especializada e nesse sentido, para atender a 

demanda da indústria cria-se em 1923 o Instituto Coelho e Campos. 
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Assim destaca-se a criação do IPCC como um marco para efetiva 

organização de uma concepção industrial do ensino 

profissionalizante em Sergipe. Isso porque todos os seus cursos de 

formação voltaram-se para a qualificação de profissionais para as 

carências industriais do Estado, sem a presença da função 

assistencialista. (MALTA, 2010, p. 71). 

 

 A autora faz uso de diverso quadro e tabelas para demonstrar currículo, cursos, 

diretores, alunos, etc. Afirma que o estudo “[...] das práticas de formação do Curso 

Profissional Masculino revela que houve preocupação com a formação de 

profissionais.” (MALTA, 2010, p. 89).  

 A densidade do texto é rompida pelas imagens (fotografias e gravuras) utilizadas 

pela autora, bem como pelos depoimentos recolhidos em entrevistas. A conclusão do 

estudo é a mesma do bloco. A formação se dá para atender aos preceitos da indústria, 

difundem-se os modelos europeus e americanos, aplicam-se os métodos dos grandes 

centros do país, prega-se o higienismo na educação e criam-se as oficinas produtivas na 

escola. 

 As acepções de Souza (2007), Julia (2001) e Faria Filho (2007), restaram 

adormecidas na introdução e a escrita das práticas ordinárias ficou adstrita a concepção 

civilizatória. O modus operandi continua substituindo a função dos conceitos em 

fundamentarem como base elucidativa que são os pensamentos e as experiências 

vivificadas e interpretadas de determinadas épocas.  
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Considerações Finais 

 

 Desde a circulação do conceito de Cultura Escolar construído por Julia (2001), 

observamos que para além das disputas de ocupação de espaços privilegiados de poder 

no campo, os artifícios que sustentam as bases epistemológicas da escrita da História da 

Educação em Sergipe sofreram modificações nas formas de análise, compreensão e 

escrita do passado educacional sergipano. É sem dúvida o obra de Nascimento (2003) 

“Historiografia educacional sergipana: uma crítica aos Estudos de História a 

Educação”, o marco divisor desta compreensão.  

 A fuga das matrizes marxista e a aproximação com os pressupostos da Nova 

História Cultural Francesa provocaram um movimento que criou um impacto 

desmedido e que começara a ser sentido ao longo dos anos. A não transição devida e a 

ausência de aprofundamento das fronteiras entre a História e a Antropologia, sobretudo 

pelos caminhos que trilham a Teoria da Cultura, deixaram-nos distantes de algumas 

compreensões. Primamos ainda pela monocultura e a diversidade foi esquecida. O 

multiculturalismo é pregado pela exacerbação de práticas que obscurecem os atos 

representacionais das ações dos sujeitos e instituições escolares. 

 Estamos ainda mergulhados num presentismo hereditário e não foi diferente 

percebê-lo na análise das escritas que se afirmam num pertencimento a História 

Cultural, usando uma “fórmula mágica”, recorte de conceitos, presa, quase sempre a 

introdução do texto para representar um passado não reconstituído. Sem dúvida, 

precisamos revisitar o conceito de Julia (2001) e colocá-lo à ordem da Antropologia. 

Ora, se todas as culturas escolares são dimensionadas por normas verticalizadas que 

constroem preceitos civilizacionais de uma cultura unidirecional, não existem culturas 

fora dessa ordem e voltaremos a analisar a historiografia da cultura escolar pelas 

matrizes tradicionais, muito mais da sociologia que da História. A escrita da História da 

Cultura Escolar é uma representação do passado e o passado não é onipresente, por isso, 

cabe lembrar os riscos do anacronismo em se analisar as teias de configurações do 

passado por um olhar presentista e por uma apropriação indevida. 

 O historiador Charles Olivier Carbonell (1987) ao definir historiografia afirma 

que é essa a forma mais perspicaz que temos de revelar as culturas através das 

representações da nossa própria imagem e não das vertentes monoculturais 

O que é historiografia? Nada mais que a história do discurso – um 

discurso escrito e que se afirma verdadeiro – que os homens têm 

sustentado sobre o seu passado. É que a historiografia é o melhor 
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testemunho que podemos ter sobre as culturas desaparecidas, 

inclusive sobre a nossa – supondo que ela ainda existe e que a 

semi-amnésia de que parece ferida não é reveladora da morte. 

Nunca uma sociedade se revela tão bem como quando projeta para 

trás de si a sua própria imagem. (CARBONELL apud MALERBA, 

2006, p. 21). 

 

 Incontestavelmente a Historiografia da Cultura Escolar é uma face nova da 

escrita e da interpretação da História da Educação sergipana. Vimos a partir do trabalho 

de Graça (1998) uma escrita que visualizou as dimensões mais íntimas do fenômeno 

educacional. Nos anos seguintes, as temáticas se diversificaram, objetos e fontes se 

confundiram quando problematizados transhistoricamente, privilegiamos os sujeitos e 

as instituições antes desprestigiados. Todavia, maior contribuição dessa nova face da 

Historiografia é ter a possibilidade de discutir as bases de explicação dos fenômenos 

educacionais pelo veio da cultura. 

 Não obstante, aí deveriam residir as identidades, ou melhor, dizendo, as 

interseções entre a História e a Antropologia em pontos difusos que permeiam crenças, 

costumes, valores morais e, porque não, normas enquanto lei em sentido amplo, 

estigmatizado nos homens e na cultura do material. O que não nos podemos mais 

permitir é o reducionismo do modus operandi que tem se construído nas tradições da 

escrita sobre a Cultura Escolar Sergipana. 

 Se criticamos durante o universalismo da História ilustrada ou da História 

informação, não podemos colocar a subsunção de toda cultura escolar aos esmeros da 

unidade conceitual defendida por Julia (2001). Aqui não há pregação à bandeira do 

relativismo que “[...] serve, atualmente como espectro para nos afugentar de certos 

modos de pensar e nos encaminha para outros”. (GEERTZ, 2001, p. 47). Mas, 

parafraseando Montaigne (1978, p. 205), Geertz (2001) afirma que 

[...] todo homem chame de barbarismo qualquer prática que não 

seja sua [...] porque não temos outro critério racional que não o 

exemplo e a ideia das opiniões e costumes do país que vivemos. É 

improvável que essa ideia, sejam quais forem seus problemas e por 

mais delicadamente que se expresse, venha a se extinguir a menos 

que a antropologia desapareça. (GEERTZ, 2001, p. 49). 

 

 Não ocorrem processos de aculturação absoluta, exorcização das culturas locais. 

Se a escola é capaz de construir uma cultura adjetivada, então que as análises incidam 

sobre as intercorrências das várias culturas habitadas no mesmo espaço escolar. Não 

podemos confundir o provincianismo niilista com as culturas internalistas. De fato, 

isoladamente não passariam de imagens distorcidas do “real”. O localismo, o menor e as 
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ações efetuadas na ordem da micro abordagem precisam encontrar sentido na 

compreensão dos macroprocessos, mas não serem, necessariamente explicitadas por 

eles. Não podemos percorrer extremismos absurdos, como se fora de Julia (2001) não 

existisse a percepção do possível de teias culturais no interior da escola, construída 

historicamente, pelas simbologias humanas. 

 Sem dúvida que todo esforço depreendidos pelos estudos dos mestrandos do 

Núcleo de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe que 

aderiram à História Cultural e utilizaram o conceito de Cultura Escolar ou elementos 

característicos da Cultura Escolar de 1998 a 2010, merece ser registrado. Entretanto, 

faz-se necessário aprofundar e relativizar o debate proposto através da aproximação das 

fronteiras com a Antropologia Cultural. Assim, percebemos que a análise historiográfica 

abre novos caminhos para o aprofundamento deste estudo. 

 A primeira possibilidade que aponto é o entendimento de que a cultura por ser 

histórica deverá ser compreendida dentro de uma organização simbólica, entremeada de 

significados e sentidos dos fenômenos escolares. Precisaríamos considerar que as 

representações que temos de homem e de mundo assumem aspectos de “circularidades” 

e, neste sentido, teríamos que tirar o gesso da visão reducionista da cultura como 

dimensão justa das normas que resultariam em padronização de comportamentos. 

  A segunda possibilidade é a de que não devemos naturalizar o conceito de 

cultura. Se entendermos que objetos e fatos educacionais podem ser explicados pela 

História da Cultura, então que o veio da cultura encontre ressonância na Antropologia 

Cultural, por ser essa a área de conhecimento que considera a cultura uma “ciência 

interpretativa à procura de significado”. Desta forma, precisaríamos interpretar as ações 

de sujeitos e artefatos como criações culturais em si, mas que formariam “teias de 

significados”, tecidas por eles mesmos, transformadas em objetos capazes de explicitar, 

desvendar e interpretar o significado dos fenômenos socioculturais da escola.  

 Por fim, cabe ao historiador da cultura escolar estabelecer uma relação das 

“práticas” como estruturas significantes e percebê-las pelas interferências na construção 

do fato histórico e consequentemente de sua prova, tendo em vista que a cultura 

histórica é multidimensional e atinge vários níveis de complexidade dos eventos 

analisados, mas na geografia da dimensão de um povo, de uma sociedade. O 

alargamento da escrita e interpretação histórica circula, mas não se sobrepõe a 

apropriação da prova que as caracterizem como representação de uma “verdade” sobre a 

cultura escolar. Talvez as novas escritas do Mestrado em Educação em Sergipe já 
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assumam características muito mais interpretativas que descritivas das práticas 

escolares; já percebam o fluxo do cultural pelo movimento de um discurso que 

reconhece o microscópico sem desconsiderar a macrorrealidade e este estudo pereça na 

dimensão do seu marco de análise, pela velha/nova plural dimensão da escritura 

histórica. 
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Uma dívida da História e da Historiografia Educacional Sergipana 

 

 É, sem dúvida, o pesquisador sergipano Jorge Carvalho do Nascimento o maior 

expoente das transformações ocorridas no campo da História e da Historiografia da 

Educação Sergipana nas últimas décadas. Orientado nos seus estudos de Mestrado e 

Doutorado pela historiadora Mirian Jorge Warde, teve, junto com Bruno Bontempi e 

Rita Toledo, a oportunidade de participar do Projeto “A Historiografia da Educação 

Brasileira: construção da memória e do conhecimento”, no ano de 1992, coordenado por 

Warde que pretendia mapear a produção da História da Educação Brasileira e lançar as 

bases de uma Historiografia da Educação Nacional. 

 As lutas travadas frente gestão do Núcleo de Pós-graduação da Universidade 

Federal de Sergipe, quando do seu retorno em 1997 do seu doutoramento, em busca da 

ocupação de espaço no campo e pelo estabelecimento de um novo veio multidirecional 

de interpretação dos fenômenos educacionais através da História Cultural, fez travar 

uma verdadeira “guerra” ideológica com os defensores das premissas universais do 

marxismo, pregação prevalente e tradicional no programa de mestrado em educação da 

Universidade Federal de Sergipe, sobre as lideranças das Professoras Marta Cruz e 

Vilma Porto que mantinham um olhar restritivo da sociologia e não alcançavam as 

dimensões esquecidas, minúsculas, particulares da história cultural da educação 

sergipana.  

 A grande fragilidade política nessa afirmação no campo encontrava a sua maior 

resistência na ausência de legitimidade da História Cultural no terreno sergipano. Nesse 

sentido, investiu em um detalhado estudo que pudesse comprovar a superficialidade das 

interpretações marxistas frente à História da Educação sergipana. Com a astúcia de um 

grande estrategista criou táticas para estabelecer forças, como por exemplo, as 

articulações em rede. Remunerou seis bolsistas com o financiamento da Fapitec, 

ministrou um treinamento sobre o trabalho no campo, levantou os instrumentos 

necessários para o mapeamento das produções em História da Educação em Sergipe 

através de fichas de leitura, revisando-as depois de longa investigação das fontes que 
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findou em 2002. Paralelo a essas ações, escrevia na revista “Educar-se”, da Secretaria 

de Educação do Estado de Sergipe, boa parte dos resultados da pesquisa empreendida. 

 Os suportes eram estratégicos para divulgar seu pensamento nessa disputa 

política pelo espaço acadêmico, mas outra tática de força nos chama a atenção. 

Conhecedor de que o Núcleo de Pós-Graduação em Educação não possuía um quadro 

profissionalizado, tratou de elaborar projeto de pesquisa e submeter a CAPES, visando 

estabelecer convênio entre a UFS/SE e a PUC/SP (Procad), patrocinando a formação de 

onze novos especialistas em História da Educação. 

 Essa é uma breve retomada para entender a nossa reverência a obra que se 

tornou um divisor de águas da escritura da História da Educação em Sergipe e que ainda 

não transita com a relevância epistemológica devida. 

 No ano de 2003, finalmente temos posto ao registro da pena de Nascimento 

(2003), os resultados de uma revolução historiográfica intitulada “Historiografia 

educacional sergipana: uma crítica aos estudos de História da Educação”. 

 A aparente estrutura do livro (semelhança a livro de bolso) com 121 páginas, 

dividido em quatro capítulos, vasta referência bibliográfica, notas e aspecto cordeiresco, 

contrafaz-se a abertura das suas páginas, quando deparamo-nos com as infinitas flechas 

apontadas a alvos precisos. Trabalho de coragem, de crítica aberta. 

  O convite à leitura fica a cargo de quem o prefacia, a historiadora sergipana 

Maria Thétis Nunes que, de início, atesta a importância de Nascimento (2003) e de sua 

obra. Nascimento pelos “[...] conhecimentos, reconhecidos, de Educação, Sociologia e 

Economia que o marcam, vem encaminhando os alunos para o estudo da Educação em 

Sergipe relacionado à estrutura sócio-econômica.” (NASCIMENTO, 2003, p. 8, grifos 

nossos). 

 Aqui ao menos uma ressalva é necessária e relevante. Nascimento (2003) passou 

pelo que chamo de “fase de transição necessária”. Vivenciou a sua fase marxista 

gramsciana e percebeu que esse veio é capaz de explicitar muitos outros campos do 

conhecimento, mas se fragiliza nas interpretações dos fenômenos educacionais, 

reduzindo-se às explicações externalistas e denunciativas. São imediatista, pouco 

esclarecedoras de problemas que carecem de uma análise profunda. 

  Aqui reside parte das críticas que no último capítulo faço aos estudos analisados 

sobre a Historiografia da Cultura Escolar. A ruptura com o marxismo e a instituição da 

nova ordem historiográfica, confinou com as tradições, mas não permitiu aos novos 

pesquisadores conhecer com mais propriedade as premissas teóricas da História 
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Cultural. Diferente de Nascimento (2003) que se tornou referência da nova escrita por 

uma concepção transistórica da História da Educação não por mera substituição de 

paradigmas, mas por conhecer as duas realidades epistemológicas e poder escolher. 

Optou pela ampliação temática, renovando-as, concebeu a interpretação da escola pelos 

aspectos socioculturais, através do estudo das práticas do cotidiano escolar revelados 

por suas obras. 

 Sobre a obra afirma Maria Thétis Nunes 

Historiografia educacional sergipana: uma crítica aos estudos de 

História da Educação traz valiosa contribuição ao estudo do 

desenvolvimento educacional sergipano ao longo de sua História, 

abrindo horizontes aos novos pesquisadores, principalmente pela 

relação, inserida no Anexo, das monografias, dissertações de 

mestrado e teses de doutoramento beneditinamente catalogadas 

pelo prof. Jorge Carvalho do Nascimento. (NASCIMENTO, 2003, 

p. 11). 

 

 Em 1997, Nascimento (2003) começa a formação de um grupo de pesquisadores 

que, oficialmente foi institucionalizado em 2001. Acredito que esta tenha sido uma 

tática muito bem empregada para estabelecer a circularidade de suas crenças e, ao 

mesmo tempo, fortalecer as redes para ocupação dos espaços do campo, arrimando 

adesões, construindo estudos e editando obras. Sob a influência e orientação de um 

novo discurso apresentado por Nascimento (2003), as produções começam a tomar 

novos contornos e amplitudes. Na apresentação da sua obra, em epígrafe, percebemos 

quem eram os pesquisadores vinculados e quais foram as suas escritas no período. Para 

facilitar o entendimento montamos o quadro meramente ilustrativo abaixo. 

 

Quadro I – Produções vinculadas a uma nova proposta de escrita e interpretação 

da História da Educação – Embriões das mudanças teórico-metodológicas 

 

Autor Título Tipo da Obra 

Jorge Carvalho do Nascimento A Cultura Ocultada ou a influência 

alemã na cultura brasileira durante a 

segunda metade do século XIX 

Livro 

Teresa Cristina Cerqueira da Graça Pés-de-Anjo e letreiros de neon: 

ginasianos na Aracaju dos Anos 

dourados – cultura urbana e práticas 

escolares nos anos 50. 

Dissertação 

Teresa Cristina Cerqueira da Graça 

e Josefa Eliana Souza 

Catálogo das escolas municipais de 

Aracaju 

Livro 

Teresa Cristina Cerqueira da 

Graça, Josefa Eliana Souza e 

Betizabel Vilar de Jesus Santos. 

A cartilha de barnabé (A educação 

pública municipal no governo de 

Conrado de Araújo – 1959/1963) 

Livro 
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José Américo dos Santos Menezes Escola de Educação Física da UFS: 

uma possível história 

Dissertação 

Carla Alessandra da Silva Nunes Gestão democrática da escola 

pública: o caso da EMEF Marechal 

Henrique Teixeira Lott 

Livro 

Fábio Alves dos Santos Olhares de Clio sobre o universo 

educacional: um estudo das 

monografias sobre educação do 

Departamento de História da UFS – 

1996/2000 

Monografia/Livro 

Josefa Eliana Souza Em busca da democracia: a trajetória 

de Nunes Mendonça 

Dissertação 

Ester Fraga Vilas-Bôas Carvalho 

do Nascimento 

Origens da educação protestante em 

Sergipe 

Dissertação 

Célia Maria dos Santos Bonfim A música instrumental em 

Japaratuba: a trajetória da Sociedade 

Cultural e Musical Santa Terezinha 

(1983-2001) 

Monografia 

Rosineide Santos Correia Memórias de instituições recreativas: 

o Centro de Cultura Rio Branco de 

Capela (1918-2000) 

Monografia 

Maria Madelena da Silva Cruz A trajetória do Grupo Escolar Coelho 

e Campos (1918-1945) 

Monografia 

Geane Corrêa dos Santos A música instrumental em 

Japaratuba: trajetória da Sociedade 

Filarmônica Euterpe Japaratubense 

Monografia/Livro 

Sandra Maria dos Santos A trajetória educacional em Capela: a 

experiência das missionárias da 

Imaculada Conceição (1929-1954) 

Monografia 

Fonte: Quadro produzido pelo autor a partir da obra de Nascimento (2003) 

 

 Os temas já demonstram, por si, a ruptura com as macrotemáticas da História 

tradicional. Não nos resta dúvida que a influência das novas ordens pregadas por 

Nascimento (2003) motivou pesquisadores ao desafio de uma escrita e uma leitura 

ressignificada da História da Educação sergipana. Mas, a expansão do campo tomou 

novos ares. Secretarias Municipais e Estaduais de Educação financiaram as novas 

produções por suas revistas “Horas de Estudo” e “Educar-se”, respectivamente, 

através da interferência e produção dos mesmos pesquisadores envolvidos no Grupo de 

Estudo coordenado por Nascimento (2003). Outros suportes para a nova escrita se deu 

através da “Revista do Mestrado em Educação da Universidade Federal de 

Sergipe” e “Cadernos UFS - História da Educação”. 

 O convênio Procad (Universidade Federal de Sergipe - UFS e Pontifícia 

Universidade Católica – PUC) que objetivava “[...] formar doutores e intercambiar 

mestres [...]” (NASCIMENTO, 2003, p.16), auxiliou para formação dos novos quadros 

de historiadores da educação em Sergipe, conforme quadro abaixo. 
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Quadro II – Relação de pesquisadores vinculados ao convênio Procad (UFS/PUC-

SP) 

 

Alunos Curso Convênio 

Eva Maria de Siqueira Alves Doutorado Procad 

Luiz Eduardo Menezes Oliveira Doutorado Procad 

Tarcísio Grunnenwaldt Doutorado Procad 

Ivanete Batista dos Santos Doutorado Procad 

Ester Fraga Vilas-Bôas Carvalho do Nascimento Doutorado Procad 

Josefa Eliana Souza Doutorado Procad 

Itamar Freitas Doutorado Procad 

Rosemeire Marcedo Costa Intercâmbio/Mestrado Procad 

Fonte: Quadro produzido pelo autor partir da obra de Nascimento (2003) 

 

 Não podemos precisar até que ponto houve interferência de Nascimento (2003) 

na proposta do convênio acima referido. O que nos fica evidente é a sua astuta 

percepção da necessidade de formação dos quadros profissionalizantes em História da 

Educação no Núcleo de Pós-Graduação em Educação. O resultado desse processo é a 

retirada da História da Educação da condição de subsidiária de outras disciplinas no 

NPGED/UFS, para área de conhecimento nobiliária e instituída pela qualificação 

especializada dos seus Professores. É contábil o número daqueles que participaram do 

projeto e hoje são titulares das cadeiras dos cursos de Mestrado e Doutorado em 

Educação da UFS. 

 Nos passos da sua escrita Nascimento (2003), desde a apresentação da obra em 

epígrafe, demarca a temporalidade do seu estudo, afirmando se tratar de um “[...] 

levantamento dos estudos de História da Educação em Sergipe, no período de 1916 a 

2002.” (NASCIMENTO, 2003, p. 17). Destaca ainda o caráter já uma das constatações 

da sua pesquisa quando afirma que de 1916 até o início da década de 90 do século XX, 

os estudos foram construídos por “iniciativas individuais dos pesquisadores”, 

destacando a grande contribuição nesse ínterim da Historiadora Sergipana Maria Thétis 

Nunes. 

 A introdução da obra é marcada por uma verdadeira operação historiográfica, 

não só pelos rigores metodológicos tomados para escrita, tendo em vista a evidência dos 

objetivos, das fontes utilizadas, do conjunto de procedimentos para o levantamento das 
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fontes, mapeamentos dos acervos, interpretação e escrita, mas, sobretudo, pela aula dada 

ao leitor atento de como se deve analisar a escrita e a interpretação da História. 

 Esquadrinhando o trabalho num quadro de perguntas e respostas que confirmem 

os caminhos da escrita, possibilita-nos perceber com clareza os rigores dos 

procedimentos adotados. 

Quadro III – Identificação dos procedimentos historiográficos – Rigores da 

Operação 

 

Perguntas Respostas 

Qual a periodização 

escolhida? 

“[...] período de 1916 a 2002.” (NASCIMENTO, 2003, p. 21) 

O que foi inquirido, 

investigado, perquirido? 

“Examinaram-se os períodos nos quais os trabalhos foram 

produzidos, o lócus dessa produção, o amparo institucional que 

tal produção recebeu, as iniciativas individuais, os editores e as 

filiações teóricas dos estudos. Também o perfil da escrita dessa 

História da Educação, as preocupações dos historiadores, os usos 

que se tem feito desse objeto de estudo” (NASCIMENTO, 2003, 

p. 21) 

Quais são os objetivos do 

estudo? 

Busca-se a elucidação do modo pelo qual os trabalho analisados 

produziram sobre educação, as temáticas exploradas, os períodos 

históricos focalizados e seus critérios de seleção, as interrogações 

feitas às fontes e os modos de explicar a história que daí 

decorrem.” (NASCIMENTO, 2003, p. 21). 

Quais foram as fontes 

interrogadas? 

“Toda a análise considera os artigos veiculados em jornais, 

revistas, as separatas, as monografias, as dissertações de 

mestrado, as teses de doutoramento e os livros publicados no 

período analisado.” (NASCIMENTO, 2003, p.21) 
Fonte: Quadro produzido pelo autor partir da obra de Nascimento (2003). 

 

 O molde de como analisar uma composição escrita da História, ficou convertida 

numa verdadeira aula. A clareza com que delimita cada procedimento na operação 

historiográfica, permiti-nos sentir todo o reflexo nas escritas decorrentes da sua 

orientação. Objeto e objetivos delimitados com rigores de precisão; temporalidade 

demarcada, o arcabouço das fontes e todos os endereços das provas demonstrados nas 

referências no final da obra. 

 O autor teve a preocupação também de demonstrar as origens do campo nas 

“[...] relações mais estreitas com a Pedagogia [...]” o que resultou na ausência dos 

quadros profissionalizados de estudos históricos e na condição preservada da História 

no campo, como subsidiária das demais áreas do conhecimento. (NASCIMENTO, 2003, 

p.22). Faz uma síntese do contexto: Europa (Dilthey – 1884); Brasil (1927-1946 – dos 

primeiros documentos oficiais sobre História da Educação à inclusão oficial desta área 

nos currículos oficiais da escola normal); Sergipe (1916 – com Adolfo Ávila Lima, em 
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sua obra intitulada “Esboço histórico da instrução pública no Brasil”). A 

contextualização é outra parte desta “aula” que permite ao leitor situar-se nas passagens 

do macro para o particular. 

 É a partir da introdução que o autor começa a indiciar a produção sergipana em 

instituições não escolares: 

Quadro IV – As primeiras produções vinculadas a História da Educação 

 

Autor Obra Ano da 

Produção/Circulação 

Adolfo Ávila 

Lima 

“Esboço histórico da instrução pública no 

Brasil” 

1916 

Helvécio de 

Andrade 

“Memória a um projetado Congresso de 

Professores Primários em Aracaju (1925-

1926)” 

1927 

Maria das 

Graças Azevedo 

“A educação feminina em Roma” 1949/1951 

José Calazans “Ensino público em Aracaju – 1830-1871” 1951 
Fonte: Quadro produzido pelo autor partir da obra de Nascimento (2003) 

 

 Nascimento (2003) afirma que é a obra de Calazans (1951) um “[...] marco 

fundador [..]” do campo. Ao mesmo tempo é possível perceber nesta escrita a ruptura 

com o presentismo, tendo Calazans privilegiado o período Imperial. 

 Nas décadas de 50 e 80 do século XX, “A Educação em Sergipe” e “História 

da Educação em Sergipe”, de autorias de Nunes Mendonça e Thétis Nunes, 

respectivamente, são obras que somadas a de José Calasans vai estabelecer uma tríade 

obrigatória a qualquer estudo em História e Historiografia da Educação, o que 

Nascimento (2003) chamará de “Santíssima Trindade” da História da Educação. 

 Um significativo aumento das produções ocorre na década de 80 do século XX, 

quando o autor aponta a elaboração de 25 estudos, destes Thétis Nunes produziu 17 

trabalhos sobre o tema. Mas, o autor demonstra um efetivo crescimento a partir da 

década de 90 do século XX e aponta algumas razões para o crescimento como as 

reformas curriculares sofridas no curso de História da Universidade Federal de Sergipe 

que, a partir de 1993, obrigava os estudantes a elaboração de um trabalho de conclusão 

de curso. “Tal medida fez com que somente os alunos do Departamento de História da 

UFS produzissem em tal período trinta e uma monografias e sete artigos nesse 

domínio.” (NASCIMENTO, 2003, p. 27). 

 A análise de Nascimento (2003) sobre o crescimento continua com a 

identificação do crescimento com as produções no Departamento de Educação Física 
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(oito entre 1995 e 2002) e a partir de do ano de 1996 com o patrocínio das primeiras 

defesas no NPGED/UFS. 

 Os números do crescimento dos estudos em História da Educação são apontados 

pelo autor no período de 1996 a 2002: “[...] dezoito dissertações, sete livros e trinta e 

nove artigos produzidos por alunos e professores.” (NASCIMENTO, 2003, p.27). Segue 

o estudo mapeando a geografia do crescimento da produção em História da Educação 

ou temas associados e assim poderíamos esquadrinhar: 

Quadro V –Crescimentos das produções sobre História da Educação (1996 a 2002) 

 

Instituições e/ou Suportes Produção Ano 

Revista do Mestrado em Educação – NPGEDUFS Quinze artigos 2002 

Catálogo de Fontes Primárias e Secundárias da Educação 

do Estado de Sergipe 

Um catálogo 1999 

Grupo de Estudos e Pesquisas sobre a Memória do 

Ensino Público Municipal 

Livro – “A Cartilha 

de Barnabé” 

1996 

Revista “Hora de Estudo” – Secretaria Municipal de 

Educação 

Sete artigos 1997-2000 

Revista “Educar-se” – Secretaria Estadual de Educação e 

Desporto 

Nove artigos 1996-1999 

UNIT –Universidade Tiradentes – Curso de Pedagogia Vinte e três 

monografias 

A partir de 

2001 

Faculdade Pio Décimo – Curso de Pedagogia Uma monografia Desde 

2001 
Fonte: Quadro produzido pelo autor partir da obra de Nascimento (2003) 

 

 Ressalve-se que em todo esse crescimento o autor tem interferência direta. Pela 

formação dada aos seus pesquisadores que nos seus espaços de trabalho docente, de 

pesquisa e gestão, seguiram as pregações de Nascimento (2003) e, sobretudo, pela 

ocupação de espaços privilegiados de poder como, por exemplo, o cargo de Secretário 

Municipal de Educação nos anos de 1997-1998 e suas vastas articulações políticas. 

 A análise sobre o locus da produção sergipana está subsidiada por dois terrenos 

distintos. Das produções por iniciativas individuas, destaque para Maria Thétis Nunes 

que “[...] sozinha, entre os anos de 1962 e 1998, publicou vinte e dois trabalhos” 

(NASCIMENTO, p. 31) das produções coletivas a partir de 1990 com o subsídio da 

UFS.  

Dos seus cursos de graduação e pós-graduação saíram, no período 

de 1994 a 2002, cento e quarenta e seis trabalhos em História da 

Educação: dezoito dissertações de mestrado, quatro monografias de 

especialização, trinta e nove de graduação e oitenta e cinco artigos. 

(NASCIMENTO, 2003, p. 31) 
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Um retrato da Historiografia Sergipana na Obra de Nascimento (2003) 

  

 Por ser vasta a relação de produções citadas , ousamos a montagem de quadros 

para facilitar, ao final, a nossa análise sobre a obra. Ressalvamos que a composição 

destes quadros é meramente ilustrativa e uma tentativa de compor um retrato das 

interpelações do autor. 

 

Quadro VI - Produções até 1996 - Técnicos e professores da UFS que escreveram sobre 

Sergipe em outras Universidades 

 

Autor (a) Obra Ano 

Dilma Maria Andrade de 

Oliveira 
A participação da USAID na Educação em Sergipe  

1990 

Luiz Eduardo Oliva O Processo de gestão de uma Universidade do 

Nordeste: O caso de Sergipe 
1991 

Jorge Carvalho do 

Nascimento 
A intervenção da SUDENE na política educacional do 

Estado de Sergipe (1959-1963) 
1991 

Francisca Argentina Góis 

Barros 
Movimento de Educação de Base em Sergipe – MEB 

em Sergipe 
1995 

Anamaria Gonçalves 

Bueno de Freitas 
Vestidas de azul e branco: um estudo sobre as 

representações de ex-normalistas acerca da formação 

profissional e do ingresso no magistério (1920-1950) 

1995 

Fonte: Quadro produzido pelo autor partir da obra de Nascimento (2003) 

  

 A necessidade de legitimação da produção sergipana busca em curta escala, o 

reconhecimento de outros centros. A circularidade é estratégia importante e, desta 

forma, a saída de técnicos e professores para eventos e cursos superiores, carregam os 

traços de uma escrita que deseja reconhecimento no campo. 

 

Quadro VII - Demonstrativo de monografias produzidas sobre a História da 

Educação anterior a 1996 no curso de especialização em ciências sociais. 

 

Autor (a) Obra Ano 

Ednalva Freire Caetano O autoritarismo no Brasil e o ensino de 2º grau 1990 

Teresa Cristina Cerqueira 

da Graça 

Aracaju do novo tempo: cede ou concede? A 

organização dos professores municipais no populismo 

dos anos 80. 

1990 
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Luiz Eduardo Pina de 

Lima 

Ideologias e utopias na História da Educação: o 

processo de criação da Faculdade Católica de 

Filosofia de Sergipe (1950-1951) 

1993 

Fonte: Quadro produzido pelo autor partir da obra de Nascimento (2003) 
 

 A interdisciplinaridade e o rompimento de fronteira leva o pesquisador a 

conhecer os ditames da produção sobre outros olhares. Assim, sob a interferência dos 

modelos condicionados pelas estruturas sociais, a educação também foi desenhada em 

outros territórios (sociologia, educação física, ensino e pesquisa, filosofia, história, 

dentre outras) 

 

Quadro VIII - Monografia produzida sobre a História da Educação anterior a 

1996 no curso de especialização em metodologia do ensino e da pesquisa. 

 

Autor (a) Obra Ano 

 

Maria José Nascimento Soares Alfabetização em Sergipe (1982-1992) 
 

1994 

Fonte: Quadro produzido pelo autor partir da obra de Nascimento (2003) 

 

 A escrita isolada de Soares (1994) marcou terreno da História da Educação na 

especialização em metodologia do ensino e da pesquisa, mas não passou despercebida 

pelos filtros do pesquisador Nascimento (2003). 

 

Quadro IX – Demonstrativo da produção do curso de licenciatura em História 

relacionada à História da Educação de 1996 a 2002 

 

Autor (a) Obra Ano 

Maria Aparecida Farias Movimento de Educação de Base – MEB em 

Sergipe (1964-1970) 
1996 

Ivete Eça da Conceição Sergipe cantava em alegro ma non troppo (O canto 

orfeônico em Sergipe e a fundação do Instituto de 

Música e Canto Orfeônico de Sergipe - 930-1950) 

1997 

Maria Zelita Batista Brito Em tempos de rebeldia e sombra: o movimento 

estudantil universitário em Sergipe em 

descompasso com o Estado autoritário brasileiro. 

1964-1968 

1998 

José Vieira da Cruz O Centro Popular de Cultura da União Estadual dos 

Estudantes Sergipanos – CPC da UEES e os 

movimentos culturais do início dos anos 60 (1962-

1964) 

1998 
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Magno Oliveira da Costa A Igreja Católica e a educação de base em Aracaju 

(1960-1970) 

                    

1999  

Magna Menezes As ideias capecistas e do Teatro Gato de Botas em 

Aracaju no início dos anos 60 

                    

1999  

Ariany Valeriano Santos  Biblioteca Pública Clodomir Silva: uma medida 

educacional da gestão Conrado de Araújo (Aracaju 

1959 – 1963) 

                       

1999  

Jocilene Lima de Souza O rumo da educação sergipana no governo Seixas 

Dórea (1962-1964) 

                      

1999  

Ana Paula Lima Freire O livro didático de História e a luta pela terra no 

Brasil (1980-1999) 

              

2000  

Patrícia Batista dos Santos Educação Moral e Cívica nas Escolas Municipais 

de Aracaju: construção da cidadania? 

                 

2000  

Wilton Márico Rodrigues de 

Jesus 

Manifestações cívicas durante o Estado Novo. As 

comemorações do 1º de Maio em Sergipe 

              

2001  

Leila Angélica Oliveira Morais 

de Andrade 

“Para formação do bom sergipano”: um estudo do 

livro didático Meu Sergipe de Elias Montalvão 

(1916) 

                   

2002  

Himpácia Gonçalves Costa 

Bezerra 

Cultura, educação musical e profissionalismo: 

memórias da Filarmônica Tasso Martins Bezerra 

em Riachuelo (1988-1998) 

                   

2002  

Célia Maria dos Santos Bonfim A música instrumental em Japaratuba: a trajetória 

da Sociedade Cultural e Musical Santa Terezinha 

(1983-2001) 

                 

2002  

José Valter Castro O ensino de História na escola rural: o caso da 

Escola Família Agrícola de Ribeira do Pombal – 

BA 

   

2002                 

Rosineide Santos Correia Memórias de instituições recreativas: Centro de 

Cultura Rio Branco de Capela (1918-2000) 

2002  

Maria Madalena da Silva Cruz A trajetória do Grupo Escolar Coelho e Campos 

(1918-1945) 

2002  

Mônica Almeida Lima O ensino de História e o livro didático de História 

em Campo do Brito (1996-2002) 

2002  

Andréa Patrícia Santos Melo O estudo de estudos sociais na ditadura militar 2002  
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Cleto Maia Oliveira “Caminhamos para cidadania...”: a participação dos 

estudantes universitários no processo de 

redemocratização em Sergipe (1978-1985) 

2002  

Elzicléia Corrêa Pereira O meio ambiente nos livros didáticos de História 2002  

Soleide dos Santos Pereira Memórias da juventude secundarista do Colégio 

Estadual Murilo Braga (1977-1984) 

2002  

Maria Lidiane Reis O livro didático de História do Brasil e a questão 

do negro na sala de aula: o caso da rede pública de 

ensino de Malhador (1996-2002) 

2002  

Valéria Carmelita Nascimento 

Santana 

O ensino de História na UFS: as múltiplas 

concepções dos docentes e discentes dos anos 80 

2002  

Geane Corrêa dos Santos A música instrumental em Japaratuba: trajetória da 

Sociedade Filarmônica Euterpe Japaratubense 

2002  

Isabel de Carvalho Santos Colégio Estadual Murilo Braga: uma contribuição a 

sua História (1949-1999) 

2002  

Sandra Maria dos Santos A trajetória educacional em Capela: a experiência 

das missionárias da Imaculada Conceição (1929-

1954) 

2002  

Acácia da Silva O Museu da Música de Itabaiana (1998-2002) 2002  

Neide Santana da Silva Memórias musicais: a trajetória da Filarmônica 

Municipal Coração de Jesus em Laranjeiras/SE 

(1981-2002) 

2002 

Fonte: Quadro produzido pelo autor partir da obra de Nascimento (2003) 

 

 O Departamento de História possui um acervo relevante sobre a História da 

Educação, como demonstrado no quadro acima. Nascimento (2003), enquanto docente 

lotado neste Departamento deu voz a História da Educação. Muitos desses alunos da 

graduação seguiram o veio da História da Educação no Mestrado em Educação 

NPGED/UFS, decorrente das suas orientações. 

 Os dois quadros (X e XI) seguintes reiteram a cautela do pesquisador em 

demonstrar o alargamento do campo e o interesse de várias áreas do conhecimento pela 

História da Educação e que não passou oculto a sua lente. 
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Quadro X - Dissertação produzida sobre História da Educação no Mestrado em 

Meio Ambiente 

 

Autora Obra Ano 

Simone Christine de Santana Araújo A educação ambiental e o contexto 

educacional brasileiro  

1997  

Fonte: Quadro produzido pelo autor partir da obra de Nascimento (2003) 

 

 

Quadro XI - Dissertação produzida sobre História da Educação no Mestrado 

Ciências Sociais 

 

Autora Obra Ano 

Maria Izabel Ladeira Silva Sindicalismo no setor público: o caso da 

educação 

1997  

Fonte: Quadro produzido pelo autor partir da obra de Nascimento (2003)  

 

 É, todavia, o NPGED/UFS, o grande guardião da produção sobre História da 

Educação em Sergipe. As interferências travadas por Nascimento (2003), começam a 

retirar de cena a pregação restritiva marxista, alçando novos olhares pelos recônditos 

das microrrelações culturais. A busca pela consolidação tem início com a legitimidade 

da História Cultural nascente por seu discurso. A ocupação dos espaços de poder 

refletirá a pregação de uma nova ordem, a da História Cultural. 

 

Quadro XII - Produções do Mestrado em Educação do NPGED/UFS de 1996 a 

2002 

 

Autor (a) Obra Ano 

Maria José de Azevedo Araújo Leitura na escola de primeiro grau – 

implantação e desenvolvimento do Programa 

Nacional Salas de Leitura na Rede Municipal 

de Aracaju 

1996 

Neide Sobral da Silva Estado, cultura e escola: um estudo das 

políticas públicas de alfabetização em Sergipe 

na década de 80 

1996 

Maria José Nascimento Soares Educação municipal em Simão Dias 1996 

Liana de Melo Torres História de resistência de professores e 

pedagogos da rede pública 
1996 

José Tarcísio Grunnenwaldt Escola Nacional de Educação Física e 

Desportos 
1997 
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José Américo dos Santos Escola de Educação Física da UFS 1997 

Ednalva Freire Caetano Dicotomia, sedimentação e exclusão no ensino 

de 2º grau em Aracaju 

1998  

Tereza Cristina Cerqueira da Graça Pés-de-anjo e letreiros de neon – ginasianos de 

Aracaju dos anos dourados – cultura urbana e 

práticas escolares nos anos 50 

1998  

Ivanete Batista dos Santos Álgebra, exagerada ou sumida? 1998  

Josefa Eliana Souza Em busca da democracia. A trajetória de 

Nunes Mendonça 

1998  

Carla Alessandra da Silva Nunes Gestão democrática da educação 2000  

Antônio da Conceição Ramos Movimento estudantil, a JUC em Sergipe 2000  

Betisabel Vilar de Jesus Santos Luzes e blecautes em cidades adormecidas 2000  

Rita de Cássia Santos Silva Educação especial em Sergipe 2000  

Ester Fraga Vilas-Bôas Origens da educação protestante em Sergipe 2000  

Sônia Cristina Pimentel Santana Manoel Bonfim na História da Psicologia  2002  

Fonte: Quadro produzido pelo autor partir da obra de Nascimento (2003)  

 

 A evidência do crescimento das produções do mestrado não inibiu a produção e 

circulação dos pesquisadores por outros campos. 

 

Quadro XIII - Contribuições da escrita sergipana em outras instituições 

Autor (a) Obra Local Ano 

Jorge Carvalho do 

Nascimento 
A cultura ocultada ou a influência alemã na 

cultura brasileira durante a segunda metade 

do século XIX 

Puc-São Paulo 1997 

Ana Carrilho Romero 

Grunnenwaldt 
A educação física, as normalistas e as 

professoras 
Gama Filho – 

Rio de Janeiro 
1999 

Luiz Eduardo 

Meneses de Oliveira 
A historiografia brasileira da literatura 

inglesa 
Unicamp 1999 

Fonte: Quadro produzido pelo autor partir da obra de Nascimento (2003) 
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 Nascimento (2003) dedicou o capítulo 2 da sua obra a análise dos editores. O 

Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe foi responsável pela publicação de três das 

quatro primeiras produções sergipanas sobre História da Educação, tornando-se, 

segundo o autor, o primeiro editor do Estado de Sergipe ao publicar como separata, a 

produção de Lima (1916). (NASCIMENTO, 2003, p. 41). Os outros estudos são “A 

educação feminina em Roma” de Azevedo (1949) e “Ensino Público em Aracaju (1830-

1871)” de Calazans (1949/1951). 

 O autor segue apresentando os diversos editores que registraram os estudos em 

História da Educação como é o caso da Secretaria do Estado da Educação e do 

Desporto, editor da Revista “Educar-se” “[...] com seus nove artigos de História da 

Educação, entre 1996 a 1999.” Em 1954 a “Revista de Aracaju” publica seu primeiro 

artigo sobre História da Educação. “Um trabalho de Domingos de Almeida Fonseca 

sobre o „Monsenhor Olímpio Campos, professor da escola Normal‟. Na mesma edição o 

historiador Sebrão Sobrinho publicou o texto „Excelsior‟, o primeiro mestre-escola de 

Aracaju”. (NASCIMENTO, 2003, p. 42) 

 Seguimos a composição dos quadros pela quantidade de informações presente 

no estudo. 

 

Quadro XIV - Instituições sergipanas que editaram produções sobre História da 

Educação 

 

Editora/Instituição/Imprensa Edição sobre História da Educação 

Instituto Histórico e Geográfico de 

Sergipe (IHGSE) 

Primeiro editor sergipano de textos de História da 

Educação 

Secretaria do Estado da Educação e do 

Desporto 

Revista Educar-se 

Prefeitura Municipal de Aracaju Revista de Aracaju – publicou o seu primeiro artigo 

sobre História da Educação em 1959 

Secretaria Municipal de Educação Revista Hora de Estudo 

Fundação Cultural Cidade de Aracaju – 

FUNCAJU 

Publicou o ensaio biográfico da Professora Maria 

Thétis Nunes, escrito por Maria Nely Santos. 

Universidade Federal de Sergipe Um dos principais editores de publicações na área 

(além de suas revistas Caderno de Cultura do 

Estudante e Revista do Mestrado em Educação, 

contribuiu com a publicação de livros em 1997, 1998, 

1999, 2000 e 2002 

Universidade Tiradentes Revista Fragmenta que começou a circular a partir de 

1998 

Escola Técnica Federal de Sergipe Sergipe Artífice, periódico que circulou até 1940 

quando a Escola ainda se chamava Escola de 

Aprendizes Artífices 

Gazeta de Sergipe (Imprensa) Segundo maior editor de textos do gênero em 
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questão, depois da Universidade Federal de Sergipe 

Cinform Publicou dez textos do gênero entre os anos de 2001 

e 2002 

Jornal da Cidade Caderno de variedades – ênfase aos professores 

Imprensa Oficial do Estado de Sergipe 

(Década de 70 do século XX) 

Publicou o Livro “O velho Atheneu Sergipense, hoje 

colégio estadual de Sergipe”, autoria de Acrísio 

Torres. 

Fundação Estadual de Cultura – 

FUNDESC - Governo do Estado de 

Sergipe 

Em 1992 publicou “Aracaju e outros temas 

sergipanos de José Calazans” 

 Fonte: Quadro produzido pelo autor partir da obra de Nascimento (2003) 
  

 As editoras são campos também desejados daqueles que querem dar voz as suas 

crenças. Neste sentido, as editoras aproximam o discurso de um público leitor e, não só 

isso, em se tratando de um discurso especializado, convertem em leitores em 

pesquisadores em História da Educação. Nascimento (2003) buscou os espaços de 

circulação das suas crenças e mapeou no seu trabalho aqueles que deram vida e voz aos 

pesquisadores sergipanos em História da Educação, como as editoras privadas 

demonstradas no quadro seguinte. 

 

Quadro XV - Editores privados 

Editora/Instituição/Imprensa Edição sobre História da Educação 

Tipografia Sergipe Jornal Publicou em 1927, “Memória a um projetado Congresso de 

Professores Primários em Aracaju (1925-1926), autoria de 

Helvécio de Andrade 

Livraria Regina Lançou em 1958 “Educação em Sergipe”, autoria de Nunes 

Mendonça 

Editora Paz e Terra Lançou em 1984 “História da Educação em Sergipe”, autoria 

de Maria Thétis Nuns 

Sociedade Editorial em 

Sergipe 

Publicou em 1995 os Estudos Filosóficos em Sergipe de 

Jackson da Silva Lima 
Fonte: Quadro produzido pelo autor partir da obra de Nascimento (2003) 
 

Quadro XVI - Editoriais de outros Estados que publicaram trabalhos sobre a 

História da Educação em Sergipe 

 

Editora/Instituição/Imprensa 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP – Brasília, através da sua 

Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. 

O Grupo de Estudos e Pesquisas História, Sociedade e Educação no Brasil da Faculdade de 

Educação da UNICAMP 

Universidade Gama Filho 

Universidade Federal de Santa Catarina 

Universidade de Ijuí 

Sociedade Brasileira de Pesquisa Histórica 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 

Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte 

Editora Ideia de João Pessoa/PB 
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Editora Aracruz no Espírito Santo 

Editora da Universidade Estadual de Londrina 

Instituto Superior de Estudos Brasileiro – ISEB 
Fonte: Quadro produzido pelo autor partir da obra de Nascimento (2003) 

 

 Percebemos que a legitimação da História Cultural como novel modelo de 

interpretação das realidades históricas educacionais passou por essa conquista de 

configuração dos suportes. A editora está entre o pesquisador e o leitor e, sem sombra de 

dúvida exerce um forte domínio sobre o enquadramento do texto às crenças de seus 

gestores. Nascimento (2003), certamente, travou várias farpas para fazer circular as suas 

produções, bem como a dos seus orientandos e/ou novos pesquisadores. 

 A visão aguçada posta a pena da inquirição, advinda certamente das formações, 

orientações e pesquisas partilhadas junto ao grupo de Mirian Warde, levou Nascimento 

(2003) a uma análise criteriosa das produções. Numa acepção spenceriana tratou de 

classificar os primeiros estudos de “História da Ilustração” por pregar uma ideia de 

progresso moral e de salvação advindos de uma total crença na ciência e na educação, 

capazes de formatar um homem socialmente ideal, civilizado. A concretização desse 

movimento está posta nas obras de Adolfo Ávila Lima (1916) e Maria das Graças 

Azevedo (1949) que tinham a finalidade de “[...] enriquecer o conjunto de 

conhecimentos do leitor.” (NASCIMENTO, 2003, p. 47). 

 O autor usa a obra produzida por Helvécio de Andrade (1927) para demonstrar o 

anacronismo de se olhar o passado com nossa concepção de presente ou do contrário 

nortear o passado para projeção do presente. 

 O autor nos apresenta a obra de Calazans (1949/1951) como a primeira a seguir 

uma metodologia rigorosa. “[...] Calazans apontava para a necessidade da construção de 

uma História da Educação em Aracaju dedicada às instituições educacionais, práticas 

escolares, movimentos estudantis e outros objetos.” (NASCIMENTO, 2003, p.48).  

 Em relação à obra do Professor José Antônio Nunes Mendonça, “A educação em 

Sergipe”, o autor a classifica como uma “[...] espécie de história de introdução na 

historiografia educacional sergipana.” (NASCIMENTO, 2003, p. 50). É como se antes 

dela em Sergipe nada houvesse “no palco da tomada de decisões” da educação 

sergipana. Inspirado em Fernando de Azevedo em sua obra “A cultura brasileira”, 

Nunes Mendonça constrói uma obra presentista e atribui o status de quadro 

interpretativo da educação sergipana. 

 A data de 1962 é marcante pela incorporação das ideias marxistas advindas da 

historiadora sergipana Maria Thétis Nunes, mais precisamente em sua obra “Ensino 
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secundário e sociedade brasileira”. Nascimento (2003) conta um pouco da trajetória de 

Thétis Nunes, sua passagem pelo ISEB, a produção do seu livro de maior referência na 

História da Educação sergipana em 1984, “História da Educação em Sergipe”. 

Defensora das interpretações fundamentadas nas lutas de classes numa tentativa de 

buscar evidências nas relações entre a burguesia e o proletariado  

[...] assumiu os pressupostos da história de Fernando de Azevedo, 

sob os quais somente se viabiliza uma política educacional 

consistente no Brasil depois que o campo foi dominado pela ação 

dos chamados „Pioneiros da Educação Nova‟. (NASCIMENTO, 

2003, p.53). 

 

 O autor retoma Calazans, Nunes Mendonça e Thétis Nunes para evidenciar a 

condição de autores de referência na metáfora da “[...] santíssima trindade da 

historiografia educacional sergipana, inspirando teórica e metodologicamente as 

gerações de pesquisadores que têm trabalhado tomando os seus estudos como fonte.” 

(NASCIMENTO, 2003, p. 54). 

 A habilidade de Nascimento (2003) como pesquisador em reconstituir as 

produções desses três intelectuais sergipanos, foi para demonstrar a herança marxista 

que perdurou até a década de 90 do século XX, como posição teórica que influenciou as 

produções sergipanas. Nacionalmente os pesquisadores foram contaminados pelas 

ideias de Freire, Gadotti e Saviani. O autor afirma que  

Na esteira deste último foram produzidos textos por Francisca 

Argentina Góis Barros, Tarcísio Grunnenwaldt, Jorge Carvalho do 

Nascimento, Maria José de Azevedo Araújo, Ednalva Freire 

Caetano, Dilma Maria Andrade de Oliveira, Antônio da Conceição 

Ramos, Maria Cláudia Tavares de Matos, Maria Izabel Ladeira 

Silva, Neide Sobral da Silva, Maria José Nascimento Soares e 

Liana de Melo Torres. Alguns desses trabalhos nem sempre dão às 

fontes o trato que é fundamental à operação historiográfica. Muitas 

vezes são reconstruídas trajetórias de grupo e reavaliadas 

conjunturas sem o obrigatório diálogo com os autores analisados. 

(NASCIMENTO, 2003, p. 54-55). 

 

 O autor apresenta as características interpretativas da produção que nos 

apresenta uma escola fundada numa visão calcificada, inerte, sem movimento, mantidas 

pelas “condicionantes sociais” e nomeia os orientadores dessas ideias no mestrado em 

educação. (NASCIMENTO, 2003, p. 56-57). Essa face weberiana do marxismo é 

acompanhada por outra vertente que tenta demonstrar a importância da escola no meio 

social. Mas, acaba assumindo o reducionismo do que o autor chama de “História 

Tribunal”, usando a escrita à mera oferta de denúncias das relações educacionais, “[...] 



170 

 

onde o olhar histórico se transmuta em „olhar julgador‟ e gera „versões estereotipadas 

dos movimentos educativos”. (NASCIMENTO, 2003, p. 58). 

 O autor não deixa de fazer sua autocrítica quando fala da sua dissertação de 

mestrado e indiretamente a inclui na concepção de História Ilustrada, advinda da 

emissão de juízo do historiador pelas luzes da razão. Demonstra os embriões da 

influência da História Cultural nas produções que considera exceção ao veio integrador 

marxista. 

As únicas exceções a produção historiográfica desse período que 

antecede a publicação das dissertações do mestrado em educação 

da UFS são a dissertação de mestrado de Anamaria Gonçalves 

Bueno de Freitas sobre as normalistas do Instituto de Educação Rui 

Barbosa e a monografia de especialização produzida por Maria 

José Nascimento Soares. O primeiro estudo já revelava a presença 

do discurso interpretativo a partir de umas perspectiva de história 

cultural, além de uma forte preocupação com as práticas escolares 

e os demais objetos articulados com os estudos a respeito da 

cultura material escolar em trabalhos de História da Educação 

Brasileira. (NASCIMENTO, 2003, p. 59, grifos nossos). 

 

 As rupturas maiores com a filiação teórica marxista começam a ser construída a 

partir da segunda metade da década de 90. Ampliação das temáticas, escolha de objetos 

esquecidos, considerados menores. O cotidiano escolar chega à 2002 como uma nova 

roupagem dada historiografia educacional sergipana, sobretudo nas produções 

vinculadas ao NPGED/UFS. 

 Após reconstituir, “beneditinamente”, como afirma Thétis Nunes no prefácio da 

obra de Nascimento (2003), os quadro formadores da produção sergipana sobre História 

da Educação ou a ela vinculada na temporalidade eleita para o estudo, o pesquisador 

toma o arco para lançar com precisão as suas flechas em alvos precisos. O trabalho que 

já nasce crítico exacerba com profundidade a análise a que se propôs nas considerações 

finais. De início a desconstrução do esperançoso porvir ou do “vir-a-ser” depositado nas 

certezas educacionais e na prevalência de um passado não problematizada, capaz de 

explicitar os fenômenos educacionais por si mesmo. Nesse sentido as produções se 

fundamentam no universo das Ideias Pedagógicas e não nas práticas culturais. 

(NASCIMENTO, 2003, p. 63) 

 O presentismo é traço presente nas produções, predominando os estudos sobre o 

século XX e neste, a prevalência da década de 30. Também o estigma do marxismo se 

fez pela utilização do “determinismo econômico” para explicar a História da Escola à 

égide da economia e das superestruturas; A cronologia associada aos grandes marcos 



171 

 

temporais da História, por um processo contínuo, imutável; Os objetos são 

“secundarizados”, valendo a produção muito mais pelo contexto apresentado, discussão 

sobre a fundamentação teórica, que pela historicização do próprio objeto. Segue o autor 

com crítica sobre o uso desmedido das fontes que levam em consideração o que o 

pesquisador julga “vestígios importantes”; prevalência de um tipo específico de fonte, 

os jornais como legítimos representantes de uma verdade social, sem questionar o poder 

dos seus editores e os interesses difusos dos seus produtores. 

 Quanto ao uso da história oral, Nascimento (2003) critica a tomada de 

veracidade, por vezes única, dos fenômenos educacionais. “A fala dos entrevistados é 

tomada, invariavelmente, como relato daquilo que realmente houve e quase nunca como 

visões, memórias do período estudado.” (NASCIMENTO, 2003, p. 67). 

 A escrita remonta um cenário de explorados e exploradores e se põe como 

representante dos “excluídos” contra as forças de opressão dos “vencedores”. Há 

também o silêncio na interpretação de imagens utilizadas nos textos (fotografias e 

gravuras) e, forte presença do caráter denunciativo, que preconiza os discursos e mitiga 

a produção do conhecimento científico. Do contrário, o autor demonstra como na 

segunda metade da década de 90 a escritura da História da Educação Sergipana sofre a 

forte influência da matriz teórica da história cultural francesa. A circulação no mestrado 

em educação do NPGED/UFS se deu, sobretudo, pelos doutoramentos de pesquisadores 

sergipanos vinculados ao Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: História, 

Política, Sociedade da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 

Todavia, são feitas ressalvas sobre produções que antes mesmo de incorporarem as 

premissas da História Cultural francesa, começaram a redimensionar as bases teóricas 

dos seus estudos. Nascimento (2003) afirma que Freitas (1995) “[...] já trazia esse novo 

caráter da historiografia educacional brasileira.” (NASCIMENTO, 2003, p.69-70). 

 O estudo de Graça (1998) assumiu para está nossa escrita um marco divisor dos 

estudos que se aproximam da antropologia etnológica e etnográfica, tratando com 

propriedade dos aspectos da cultura escolar e não escolar. Nascimento (2003) assim 

comenta sobre a dissertação de Graça (1998) 

 

Ela se debruçou sobre a cultura escolar e a cultura urbana na cidade 

de Aracaju dos anos de 1950. Tomou como sua principal fonte o 

testemunho oral, analisando os modos de apreensão dos valores 

morais e religiosos e a sua articulação com os padrões de 

modernidade que estavam se estabelecendo e modificando os 

hábitos locais. A autora constatou que os referentes culturais 
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circulantes em outras cidades brasileiras eram importantes em 

Aracaju, mas adaptados aos interesses educacionais aqui vigentes. 

(NASCIMENTO, 2003, p. 70, grifos nossos). 

 

 O autor faz um fechamento das ideias demonstrando como passamos de uma 

escrita e interpretação da História da Educação Sergipana com gênese nas iniciativas 

privadas, incidimos pela interferência e referência de legitimidade quando na década de 

70 do século XX, a UFS se departamentalizou, concentrando nos Departamento de 

História, Educação Física e, a partir da década de 90 do século XX, no NPGED-UFS as 

produções do campo.  Por fim, o que Nascimento (2003) fala sobre o que chama de 

“fórmulas abrangentes e, sobretudo exclusivas”, utilizadas para explicitar os fenômenos 

educacionais. E cita a pesquisadora Zaia Brandão: “[...] a teoria deve servir apenas 

como hipótese. Não pode ser transformada em uma caracterização prévia da realidade.” 

(ZAIA apud NASCIMENTO, 2003, p. 72). Conclui com uma frase de Basselar (1979) 

afirmando que cada época “[...] tem de reescrever a história, sendo impossível um 

resultado definitivo ou uma síntese final”, o autor lança ao novo tempo a 

responsabilidade de compreender a História da Educação Sergipana por novos desafios, 

mais profundos, internos, desamorfados. 

 Desta dádiva de coragem e criticidade profunda que, certamente, fez e ainda fará 

efervescer os recônditos do tradicionalismo dos externalistas; da formação primeva dos 

novos pesquisadores; das lutas internas no NPGED/UFS, com núcleos, departamentos e 

sujeitos para legitimação do discurso e ocupação de espaços de poder e, sobretudo, pela 

relevância presente nestas lições de história e historiografia características do seu mitier 

como preservação do patrimônio da memória da educação sergipana edificado por sua 

escrita, ficam as dívidas a coragem do historiador Jorge Carvalho do Nascimento (2003) 

como referência para qualquer que seja o estudo sobre historiografia educacional 

sergipana. Sobre qualquer adjetivação de laudatória a nossa escrita, recomendamos a 

leitura atenciosa da obra. 


