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Em nosso trabalho de pesquisa o principal objetivo é desvelar a cultura escolar praticada nas instituições fundadas e mantidas pelo
Centro Social “Paulo VI” no município de Santa Rosa de Lima, nos anos de 1970 a 1990. Para tanto, faremos uso do objeto da
memória e da metodologia da história oral para galgarmos a reconstrução do passado educacional do município, em busca da história
oculta, através dos olhares não oficiais de suas educadoras e participantes. A história local não é mais vista como algo sem
relevância. Com a revolução dos documentos históricos, a memória passou a ser uma porta para o passado servindo como passagem
para se entender o presente do objeto pesquisado, no caso desta pesquisa os modos de educar do Centro Social “Paulo VI”. A
entrevista é o nosso instrumento de pesquisa para reconstruir e desvelar as trajetórias educacionais de nossas educadoras e
participantes, dentro da cultura escolar praticada naquelas instituições de ensino.
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RESUMEN

En nuestro trabajo de investigación el principal objetivo es desvelar la cultura escolar practicada en las instituciones fundadas y
mantenidas por el Centro Social “Paulo VI” en el municipio de Santa Rosa de Lima, en los años de 1970 a 1990. Por lo tanto, haremos
uso del objeto de la memoria y de la metodología de la historia oral para alcanzar la reconstrucción del pasado educacional del
municipio, en busca de la historia oculta, a través de las miradas no oficiales de las educadoras y participantes. La historia local no es
más vista como algo sin relevancia. Con la revolución de los documentos históricos, la memoria pasó a ser una puerta para el pasado
sirviendo como pasaje para entender el presente del objeto investigado, en el caso de esta investigación los modos de educar del
Centro Social “Paulo VI”. La entrevista es el nuestro instrumento de investigación para reconstruir y desvelar las trayectorias
educacionales de nuestras educadoras y participantes, dentro de la cultura escolar practicada en las instituciones.
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1. Introdução

Compreender o passado é o objetivo da história. Quando nos referimos ao passado da educação, em suas práticas educacionais, essa
compreensão nos remonta não a algo alheio à nossa existência, mas a algo nosso, do qual fazemos ou fizemos parte devido à nossa
condição humana.

A educação sempre foi algo pertinente ao conceito de humanidade e enquanto prática humana faz parte do acervo de objetos de
pesquisa da historiografia. Desvendar os modos de educar das várias sociedades faz-se condição primeira, para que possamos revelar
como tais sociedades entendiam o conceito de educar e quais os objetivos pedagógicos que davam suporte àquelas práticas
escolares.

A história é feita de retalhos e o elo desses retalhos é o trabalho do historiador/pesquisador. Em seu trabalho de reconstrução do
passado, o pesquisador pode fazer uso de várias metodologias de investigação e a história oral se constitui em uma dessas
metodologias. A utilização do objeto da memória, como área de atuação, para revelar e compreender o passado permite ao
pesquisador fazer uso não só de documentos escritos, mas de se utilizar da lembrança enquanto fonte histórica legítima.

A historiografia da educação, enquanto campo de pesquisa histórica deve também, ser compreendida através da memória. A
oralidade, presente na metodologia da história oral, em sua utilização, nos permite remontar a cultura escolar presente em nosso
recorte temporal, fazendo uso das lembranças dos agentes educacionais do processo, mediadores do fazer pedagógico das salas de
aula, os professores.

É através das lembranças e da oralidade presentes na metodologia da história oral, que pretendemos descortinar a cultura escolar
que esteve presente no município de Santa Rosa de Lima/SE, localizada no leste sergipano, entre 1970 e 1990, através das ações
educativas do Centro Social “Paulo VI”.

A hipótese elaborada é que através da fundação do Centro Social Paulo VI, que deu-se aos dias 03 (três) de maio de 1970, na cidade
de Santa Rosa de Lima, a educação do município obteve, nos anos que se seguiram, grande evolução educacional. Através da
fundação do Centro foram fundadas na cidade a primeira creche e a primeira pré-escola de sua existência.

O projeto tem como objeto de pesquisa o trabalho educacional desenvolvido pelo centro social “Paulo VI”. O Centro foi fundado em
1970, com a chegada à cidade de missionárias religiosas lideradas por Waleska Paixão, do Instituto Secular “Caritas Christi”, ligado à
igreja Católica Apostólica Romana. Waleska Paixão foi conhecida e reconhecida com o título de “Doctor Honoris Causa” pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro, por seus trabalhos em favor da enfermagem no Brasil.

A pesquisa proposta se enquadra no contexto da pesquisa de campo, pois se utilizará de documentos escritos e também de fontes
vivas, através da metodologia da história oral e do método histórico.

As memórias das educadoras e de participantes do Centro Social, já citado neste texto, serão utilizadas para compreensão de suas
práticas e métodos de ensino. A memória vem sendo utilizada como importante fonte de construção histórica. Neste contexto,
principalmente, a memória, será o objeto a ser explorado e compreendido através das entrevistas que serão realizadas com as
educadoras. Pretende-se analisar a instituição, os participantes, forma de manutenção, as atividades, isto é, o cotidiano da
instituição.

As informações obtidas através das entrevistas serão enriquecidas com a análise de documentos a serem consultados nos arquivos da
entidade, da prefeitura, da CNEC e da ordem religiosa Instituto Secular “Caritas Christi”.
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Busco a partir disso, compreender as práticas educativas e a cultura escolar praticada através das instituições educacionais fundadas
e mantidas pelo centro social “Paulo VI”. E para tanto, fazemos os seguintes questionamentos:

• Qual o motivo das missionárias terem escolhido Santa Rosa de Lima como campo de atuação?
• De que forma a fundação do Centro Social “Paulo VI” impulsionou a educação santarrosense?
• Qual a didática utilizada pelas educadoras?
• Como se caracterizou a cultura escolar mantida pelo trabalho educacional do Centro Social “Paulo VI” entre 1970 e 1990?

A relevância do estudo dá-se pelo fato de o Centro Social “Paulo VI” ter proporcionado àquela Comunidade, através de suas ações
educacionais, a oportunidade de ver seus filhos menores de sete anos em um espaço educacional, a creche e a pré-escola, algo novo
para Comunidade. E ainda permitirá, através da memória e da oralidade dos seus educadores, descobrir como era a cultura escolar
desenvolvida, cotidianamente, nos espaços educacionais fundados, pelas Irmãs religiosas, através do Centro Social “Paulo VI”.

2. O centro social “Paulo VI”

O Centro foi fundado com a chegada das Irmãs religiosas na cidade de Santa Rosa de Lima. A cidade passava por uma grande
decadência financeira devido ao fechamento da usina de Cana-de-açúcar, denominada Nossa Senhora de Lurdes, segundo a memória
dos anciãos da cidade, foi o tempo de fome e miséria. No campo educacional, a cidade era atendida pelo grupo escolar Adolfo Prado,
no qual as crianças ingressavam aos 7 (sete) anos completos, pois o mesmo, apenas funcionava com o primário, atual ensino
fundamental menor, da 1ª a 4ª série. Vemos então, que a cidade não possuía as atividades educacionais desenvolvidas, atualmente,
na educação infantil, em sua dualidade, creche e pré-escola. As crianças, com idade inferior aos 7 (sete) anos, não tinham onde
estudar e ficavam fora do contexto educacional existentes nas salas de aula.

O trabalho educacional, desenvolvido pelo Centro Social “Paulo VI”, ocupa um lugar de destaque na história da educação do
Município, no recorte temporal aqui apresentado. O legado sócio-educacional deixado por ele é guardado na memória dos mais velhos
de forma carinhosa e respeitosa. A instituição, que se manteve no tempo vem prestando serviços à comunidade sem, no entanto,
nunca ter tido sua memória e legado como objeto de pesquisa acadêmica.

1. A memória presente na história oral

A metodologia da história oral e o objeto memória vem sendo largamente utilizados pelos historiadores após a revolução do conceito
de fontes históricas, proporcionada pela Escola dos Annales. Por isso, a oralidade permite desvendar a história do nosso objeto de
pesquisa, nos ajudando a entender as peculiaridades do seu contexto educacional. “... o passado não é a história, mas o seu objecto,
também a memória não é a história, mas um dos seus objectos e simultaneamente um nível elementar de elaboração histórica.” ( LE
GOFF, 1984, p. 180)

A narrativa presente na oralidade das entrevistas permite ao historiador desvelar um mundo através das janelas da memória, as
quais são encontradas em todos os Homens e mulheres que fizeram ou fazem parte do mundo.

A metodologia da história oral nos permite reconstruir, através das memórias, as práticas pedagógicas, no exercício de educar das
entidades educacionais fundadas pelo Centro, de uma forma que apenas a pesquisa historiográfica pode proporcionar.

Sua peculiaridade – e a da história oral como um todo – decorre de toda uma postura com relação à história
e as configurações socioculturais, que privilegia a recuperação do vivido conforme concebido por quem
viveu. É neste sentido que não se pode pensar em história oral sem pensar em biografia e memória. O
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processo de recordação de algum acontecimento ou alguma impressão varia de pessoa para pessoa,
conforme a importância que se imprime a esse acontecimento no momento em que ocorre e no(s)
momentos(s) em que é recordado. (ALBERTI, 2005, p. 23)

As peculiaridades existentes na educação do município de Santa Rosa de Lima com a fundação do Centro Social “Paulo VI” serão
desveladas através dos relatos advindos da memória de suas educadoras e participantes. Através das entrevistas, os participantes
trarão ao presente suas memórias vividas e carregadas de um olhar que somente a metodologia da história oral pode proporcionar.

1. A cultura escolar do Centro Social “Paulo VI”

Perceber os modos de educar praticados pelas educadoras das instituições fundadas pelo Centro Social “Paulo VI”, através de
oralidade dos participantes, nos dará a oportunidade de conhecer o seu cotidiano educacional permitindo-nos identificar as ações
desenvolvidas no campo da educação e a cultura escolar que permeou essas ações. Para tanto, entendemos 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). Normas e práticas não podem ser analisadas sem se levar
em conta o corpo profissional dos agentes que são chamados a obedecer a essas ordens e, portanto, a
utilizar dispositivos pedagógicos encarregados de facilitar sua aplicação, a saber, os professores primários e
os demais professores. Mas, para além dos limites da escola, pode-se buscar identificar em um sentido mais
amplo, modos de pensar e de agir largamente difundidos no interior de nossas sociedades, modos que não
concebem a aquisição de conhecimentos e de habilidades senão por intermédio de processos formais de
escolarização: aqui se encontra a escalada dos dispositivos propostos pela schooled society que seria preciso
analisar; nova religião com seus mitos e ritos contra a qual Ivan Illich se levantou, com vigor, há mais de
vinte anos. Enfim, por cultura escolar é conveniente compreender também, quando é possível, as culturas
infantis (no sentido antropológico do termo), que se desenvolvem nos pátios de recreio e o afastamento que
apresentam em relação às culturas familiares. (JULIÁ, 2001, p. 10-11).

Compreender através das memórias das suas educadoras e participantes, os modos de educar das Instituições Educativas do Centro
Social “Paulo VI”, descrever o seu processo de implantação, o início da sua atuação educacional, identificar as práticas e métodos
pedagógicos utilizados pelas educadoras, entre 1970 e 1990 e analisar o legado educacional construído pelas ações educacionais nos
colocará diante de um novo tempo na historiografia do Município de Santa Rosa de Lima.

1. O fazer história dentro do município de Santa Rosa de Lima

Sabemos que dentro dos estudos históricos existe o que chamamos de macro e micro história. O objeto de nossa pesquisa se encaixa
na definição de micro história nos dada por Giovanni Levi: “A micro-história como uma prática é essencialmente baseada na redução
da observação, em uma análise microscópica e em um estudo intensivo do material documental”. (1992, p. 134).

A pesquisa em história da educação, após a revolução das fontes, vem ganhando novos objetos de pesquisa. A história não oficial,
vista por diferentes olhares, e em especial pelos agentes que viveram o processo histórico, vem ganhando cada vez mais espaço nas
pesquisas históricas da educação. “... a Nova História Cultural, tem influenciado os pesquisadores para que investiguem temas antes
considerados pouco nobres no interior da própria História da Educação.” (LOPES e GALVÃO, 2005, p. 39)

Os movimentos denominados de “Nova História” e “Nova História Cultural” renovaram os modos de fazer história. A forma de explicar
o mundo através do materialismo histórico, praticada pelos marxistas, dar lugar a uma nova forma de entendimento histórico,
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embasado em uma concepção de mundo plural, em que não só o aspecto econômico é considerado, mas também os aspectos sociais
e culturais da sociedade.

“A história cultural, tal como a entendemos, tem por principal objecto identificar o modo como em diferentes
lugares e momentos uma determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler. (CHARTIER, 1990,
p. 16-17).

Dentro deste processo de renovação conceitual, pelo qual passou os objetos e as fontes históricas, se insere a educação, enquanto
objeto de pesquisa histórica.

“Temas como a cultura e o cotidiano escolares, a organização e o funcionamento interno das escolas, a
construção do conhecimento escolar, o currículo e as disciplinas, os agentes educacionais (professores,
professoras, mas também os alunos e as alunas), a imprensa pedagógica, os livros didáticos, etc. têm sido
crescentemente estudados e valorizados.” (LOPES e GALVÃO, 2005, p. 40).

Investigar as práticas educativas das instituições de ensino fundadas e mantidas pelo Centro Social “Paulo VI” faz-se, para mim, um
ato biográfico, pois enquanto ex-aluna de das três instituições de ensino fundadas pelo Centro, faço parte dos agentes históricos que
fizeram a história educacional do Centro Social “Paulo VI”.

As entrevistas serão largamente utilizadas para compor a pesquisa histórica proposta neste artigo, pois a metodologia da história oral
será o nosso principal instrumento durante o desvelar e composição do nosso objeto de pesquisa. Diante disso, lembramos da
preocupação de Zaia Brandão com o pouco rigor com o qual é tratado este importante instrumento de pesquisa. “Sem os elementos
críticos sobre as possibilidades, os limites, o por que e como se obtém informações das entrevistas e questionários, estes são
usualmente aplicados com pouco rigor.” (BRANDÃO, 2002, p. 27).

A narrativa, presente na metodologia da história oral, traz em seu contexto o acesso a uma memória vivida, que tem a oportunidade
de ser revivida através do momento da entrevista. A importância de tal ato dá-se pelo fato do fazer histórico acontecer de baixo,
através da cultura escolar praticada pelos agentes que a compõem. Ao historiador pesquisador cabe o cuidado de interpretar a
memória individual acessada com as precauções devidas, para não cair em interpretações tendenciosas ou simuladas.

“... a proposta que liga a narração e explicação pode ter um outro sentido, se elaborar os dados colocados
na intriga como vestígios ou indícios que permitem a reconstrução sempre submetida a controlo, das
realidades que os produziram. O conhecimento histórico é assim inscrito num paradigma do saber que não é
o das leis matemáticas nem tão pouco o dos relatos verosímeis.” ((CHARTIER, 1990, p. 82-83).

6. Conclusão

A fundação do Centro Social “Paulo VI” trouxe grandes benefícios para a educação do município de Santa Rosa de Lima, no leste
sergipano, pois as crianças menores de sete anos, da localidade, não tinham acesso a escola.

A constituição do passado educacional, através da metodologia da história oral e da memória de suas educadoras e participantes traz
ao município a oportunidade de reviver algo muito caro, a todos os moradores da cidade. O reviver o passado, proporcionado pelo
momento das entrevistas da metodologia da história oral nos permite desvelar aquele, através de uma das principais características
que nos difere dos animais irracionais, a memória.

A utilização da memória, como fonte histórica, requer os devidos cuidados, pois enquanto fonte individual, as memórias devem ser
analisadas e interpretadas com rigor pelo historiador, para que não haja explicações tendenciosas sobre o objeto pesquisado. Saber o
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que procura nos arquivos da memória é condição sine qua non para que o estudo histórico aconteça de forma apropriada.

A memória se torna imortal quando é exposta as novas gerações como forma de perpetuar a história local, pois por muitas vezes,
esse torna-se o único meio para que isso aconteça nas pequenas cidades, como é o caso do nosso município. É no transcrever das
memórias que temos a oportunidade de resguardar as práticas escolares do Centro Social “Paulo VI”. A cultura escolar desenvolvida
por suas instituições de ensino deixaram nas lembranças dos moradores cidade um tempo de grande desenvolvimento educacional.

É no aflorar das memórias das educadoras e participantes do Centro Social “Paulo VI” que constituiremos a cultura escolar praticada
naquele município, nos anos de 1970 a 1990.
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