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RESUMO

A história é construindo pelos fatos e ocorrências. Nesse trabalho apresentamos a cultura e a educação no
caminho da história, revelada como história da educação e como cultura escolar. Neste, proporcionamos
fatos antes, durante e após a década de cinquenta, em que os grupos escolares surgem, em que a
República surge e em que os letreiros de neon são muito utilizados. Este trabalho também apresenta a
interação única e inseparável da cultura com a história, em que a cultura perpassa por gerações e fixa-se
na memória dos que viveram naquela época, levando hábitos e costumes por décadas. A cultura aqui é
apresentada com algo que tem alma e que se adsorve de maneira natural ao que for aceito por uma
massa, por um povo.

Palavras-chave: Cultura. Educação. História.

ABSTRACT

The story is building for the facts and occurrences. We present culture and education in the way of history,
as revealed history of education and how school culture. In this, provide facts before, during and after the
fifties, in which school groups appear in the Republic emerges and in which the neon signs are commonly
used. This work also presents a unique interaction and inseparable from culture to history, in which culture
permeates generations and fixed in the memory of those who lived at that time, taking habits and customs
for decades. The culture here is presented with something that has a soul and that adsorbs to the natural
way that is accepted by a mass, by a people.
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As exigências de contatos com outros homens numa relação é a condição de surgimento da consciência,
pois ela é um produto social. Ela se faz no meio sensível e imediato e numa ‘relação limitada com outras
pessoas e outras coisas situadas fora do indivíduo que toma consciência’. A necessidade de pesquisar o
espaço na relação com os homens que nele vivem é uma tomada de consciência de que se vive em
sociedade. Contudo, ela pode desenvolver-se e aperfeiçoar-se posteriormente devido ao aumento da
produtividade, das necessidades e da população, que constitui o fator básico da complexidade (MARX,
2002), podendo envolver estudos de diferenciação.

O presente estudo tem o objetivo de apresentar, por meio das leituras específicas realizadas, a cultura em
seus diferentes espaços; mostrar uma discursão teórica a respeito da construção na cultura por meio da
memória; e ainda, revelar a história como uma consequência da firmação da cultura. O objeto de estudo
perpassa pelos referenciais teóricos escolhidos e se fixa no ambiente escolar, dando ênfase assim a cultura
escolar e os caminhos passados por ela, podendo mostrar o passado e o presente e suas diferenças, sendo
por meio da memória.

A relevância do objeto de estudo escolhido para a História da Educação não se destaca como algo novo,
pois esse trabalho se trata de uma discursão teórica de escritores especialistas da área, mas não podendo
excluir a importância dessa memória que é um fator relevante para a fixação da história e formação da
cultura. Assim permitindo fazer relevância a construção da memória no ambiente escolar, na qual se faz a
história da educação. E para isso fazemos referência a autores que estudam a memória, o seu acesso e a
sua importância dentro de uma sociedade, dentro da história.

O presente artigo está estruturado primeiro com uma apresentação, segundo com o desenvolvimento e
um subtópico, e terceiro com uma consideração final.

O trabalho relata a história como responsável pela concretização da cultura, nele se apresenta como os
fatos, os objetos e ações vividas na história que firmam a cultura daquela época, daquele local. A
concretização da cultura se dar pela força dos acontecimentos (e tudo que o cerca) vividos no cotidiano
em que aqui é observado pelo que se é vivido, também, no ambiente escolar. Já se fazendo concretizar o
quão grande é a influência dos acontecimentos e hábitos escolares na vida e no cotidiano (fora da escola)
nas pessoas, deixando intenso tanto a fixação e como a transposição, por décadas, de tradições presentes
nas estruturas físicas e na memória.

E também procura mostrar que a memória é um espaço em que se fixa a cultura construída e assim, a
realidade se apresenta na oportunidade surgida de se firmar. Isto é, nos relatos da memória encontramos
objetos (lousas, cadeiras, pátios, roupas, etc.) e costumes (lição, palmatória, supervisor, desfiles, provas,
etc.) que ao serem reapresentados permitem uma firmação do que se viveu.

Desenvolvimento

A história nos mostra a que a construção dos hábitos nos permite analisar e observar vários
acontecimentos em que a cultura se manifesta e se justifica com os fatos. Nesse capítulo, será destacado
o uso dos materiais e a sua influência e fixação na cultura e sendo apresentado através da história, por
meio, muitas vezes, da memória. Até porque a história não é mais que uma cadeia contínua de épocas
caracterizadas, cada uma delas, pelas aspirações, necessidades, valores e ‘termos’ em processo de
realização. O que caracteriza a passagem de uma época a outra é um fato de que aparecem novos valores
que se opõem aos de ontem e que se firmam na cultura.

É pertinente observar como a história está firmemente ligada à construção da cultura e que os objetos
utilizados durante uma vida cotidiana, como a escolar, têm funções dentro da análise do estudo da história
da educação. Conforme Souza(2007), é preciso ter em vida que os artefatos são produtos do trabalho
humano e apresentam duas facetas: eles têm uma função primária (uma utilidade prática) e exercem
funções secundárias, isto é, simbólicas. Continuando, Souza (2007) ainda vai mais longe, se permitindo
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decifrar que a produção material para a escola representa uma face do desenvolvimento econômico e
social do Ocidente em que as tecnologias de ensino associaram-se ao espetáculo da indústria.

É claro em observar que os produtos utilizados em sala de aula tem seu poder econômico e histórico,
justificando o seu uso diante da realidade que se vivia em determinada época:

“Essa produção numerosa e diversificada, centrada nas décadas finais do século
XIX e início do século XX, traz abundantes vestígios da cultura material escolar e,
embora não se detenha na análise sistemática e aprofundada do tema, oferece
indicações férteis para possíveis investigações a serem empreendidas.” (SOUZA,
2007,p.171)

Autoras como NOGUEIRA (2012) E VASCONCELOS (2005) que relatam o cotidiano escolar, são autoras em
que apresentam a história viva em seus livros. Como no caso da matrícula de alunos à noite, NOGUEIRA
(2012) mostra uma lacuna de informações a respeito dos programas, matérias que deveriam ser
ensinadas e da efetivação das escolas noturnas durante a República:

“Apesar de proibida a matrícula de alunos na idade escolar à noite e da exclusão
dis cursos diurnos daqueles que atingissem o máximo da idade escolar, o que se
pode perceber, com base nos documentos encontrados, é que definir a faixa
etária específica não implicou na eficácia desse dispositivo, tendo em vista que foi
possível constatar a convivência intergeracional nas escolas noturnas, até por
volta da década de 30 do século XX.” (p.150)

VASCONCELOS (2005) permite uma viagem na história da educação com a educação doméstica,
apresentando-a como uma modalidade de ensino utilizada por séculos, em que os mestres se submetiam,
muitas vezes a doze horas de trabalho seguido, com detalhes, a autora apresenta como essa educação se
realizava, apontando detalhes do papel de mãe, filho e o papel da mulher na sociedade além da discursão
política.

“A discussão do papel da mãe na educação dos filhos acaba também por provocar
o debate acerca do lugar da mulher na sociedade e, ao ser questionada em sua
capacidade e competência na educação das crianças, a apropria educação
doméstica era questionada, com críticas à grande parte de seus mestres: às
mulheres e às mães, levando a exposição manifesta das deficiências existentes
nesse sistema e encaminhando a política de escolarização pública, que já se
delineava sob a responsabilidade do Estado.” (VASCONCELOS, 2005,p.194)

É inevitável apresentar a grande influência histórica dessa prática de educação doméstica, quem a autora
revela a nascente das práticas no contexto ocorrido no Brasil:

“Dessa forma, a educação doméstica analisada em um espaço ampliado ao do
recorre escolhido sinaliza os subsídios e os indicadores necessários para a
recomposição, no Brasil, da história dessas práticas no contexto em que aqui
ocorreram, em um cenário predominantemente inspirado nos modelos
estrangeiros, cujos agentes também eram majoritariamente forasteiros, atuando
com conhecimentos adquiridos em outras realidades e tendo como referenciais
obras, tratados e documentos de conteúdos essencialmente europeu.”
(VASCONCELOS, 2005,p.146)

Conforme a história, o desenvolvimento de uma sociedade ocorre com a presença de necessidades que
surgem no decorrer do tempo, na esteira da globalização em seu sentido mais amplo. A educação do lugar
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é o meio pelo qual são construídas as relações da condição de vida humana, com ela vem a necessidade
de trabalhar com novos caminhos do conhecimento, que permitam uma educação correta e adaptada a
necessidade atual, e isso envolve, principalmente, a história e a cultura.

Confirmando essa necessidade de novos caminhos PINHEIRO (2002) apresenta o início de uma mudança
ocorrida na década de 50, em que os grupos escolares eram visto como um modelo de educação escolar
inspirando ao atendimento das novas necessidades surgidas no país.

“Assim esse trabalho pode ser concluído, levantando-se da hipótese de que a
implantação das escolas rurais significou um novo período da era dos grupos
escolares, ou seja, o modelo escolar constituído com base nos grupos escolares
passou por um processo de adaptação, provavelmente para atender às novas
demandas sociais e econômicas que foram se instaurando nos anos de 1950.”
(PINHEIRO,2002,p.239)

Como dito, os grupos escolares eram referências em sua estrutura física e no seu corpo docente.
Observa-se ainda que, conforme AZEVEDO (2012), antes da década de 20, os grupos escolares possuíam
um modelo a ser seguido, o Grupo Escolar Modelo:

“O Grupo Escolar Modelo possuía especificidades. Conforme a sua própria
regulamentação, o grupo era destinado à prática educativa das normalistas. Nele
os professores aprenderiam a trabalhar com o uso de novos materiais didáticos e
com base no método de ensino intuitivo. Tinha, assim, o papel de espelho a ser
copiado pelos demais grupos do Estado. A partir de 1924, deixou de existir. A
instituição teve sua função delegada a todos os demais grupos escolares, que
passaram a cumprir a função de modelo para as demais instituições de ensino
primário e a servir de campo de prática, inclusive para professoras formadas
antes de 1911.” (AZEVEDO, 2012, p.55)

É observável o como os fatos que constroem a história se misturam com os fatos que constroem a história
da educação, como há influência nos fatos geográficos e estruturais, com o que se quer manifestar e fazer
na educação. Isto é, o poder político imperando no seu objetivo de mostrar-se forte e seguro perante os
acontecimentos presentes e futuros.

AZEVEDO (2010; 2012) permite observar essa ação no estado de Sergipe, a influência da mudança da
capital em modernizar as escolas aos ‘moldes modernos’ da República. Os grupos escolares ficaram
localizados em locais estratégicos para evolução da cidade e eram grandes em toda a sua estrutura,
percebe-se pelo acabamento no tento (como se não tivesse fim, pontiagudo) e as janelas, sendo janelões
que permite a continuidade de grande estrutural do espaço escolar. Em algumas tinham ‘águias’ no centro
da sua estrutura, que era um marco das obras realizadas na administração de Graccho Cardoso.

“Pode-se afirmar, diante do exposto, que a respeito da herança das iniciativas do
Império para a República, houve possibilidades de pensar a questão da educação.
O resultado disso foi o grande número de reformas estaduais postas em prática,
entre as quais as de Sergipe e do Rio Grande do Norte, que favoreceram novas
perspectivas para o ensino escolar primário. Em Sergipe, pôde-se, inclusive, dar
continuidade a um projeto de modernização iniciado em meados do século 19
com a mudança da capital de São Cristóvão para Aracaju (1855), cidade
projetada desde o seu nascimento e organizada em moldes modernos durante a
República.” (AZEVEDO, 2012, p.117)

Ainda assistindo a época da República do Brasil, AZEVEDO (2012) destaca que a escola primária tinha o
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papel de escola espetáculo. “A escola era concebida como meio de ordenação dos cidadãos republicanos e
caminho para o País progredir, legitimando a República, e alcançar o renome de nação civilizada.” (p.146).
Sua estrutura imperiosa, seus materiais utilizados e principalmente seus eventos paravam a cidade com o
efeito de espetáculo para assim destacar como seguimento de educação. Observa-se então que durante
essa época, além do conhecimento, a apresentação e firmação do novo, que era a República.

A construção da relação entre pessoas por meio do caráter social da memória afirmando a linguagem a
que segue, sendo ela o conhecimento, é justamente o que se pode refletir sobre uma mudança na imagem
do mundo, numa diferenciação, na concepção de ambiente, ao incorporar-se o reconhecimento da
influência das ações na qualidade do ambiente local, que engloba tantas esferas sociais. (DEVOS, 2002)

GRAÇA (2002) se permite entrar na década de 50 como se estivesse vivendo o momento presença, no
pátio, na sala de aula, no momento do lanche, nos desfiles, na educação da década dos letreiros de neon.
Dentro os fatos aqui apresentados, como a estrutura física dos grupos, agora vemos, com essa autora, a
‘alma’ da escola, os acontecimentos internos, as rotinas que se vivia é descrita, com detalhes. Desse
modo, a escola impunha modelos gestuais e rítmicos que pretendiam capacitar os estudantes a conviver
com os vários sistemas simbólicos acalentados pela sociedade e pela cultura.

Ela ainda apresenta que, muito do que ocorria dentro da escola era sob supervisão e autorização dos pais:

“Como vimos, todo o repertório de castigos físicos e psicológicos a que os jovens
estavam sujeitos no ambiente escolar encontrava substrato da família. Punir os
filhos através da violência física não era privilégio (ou defeito) das famílias das
camadas mais pobres da população, ainda que se encontrem pais e mães menos
intolerantes, notadamente, entre aqueles ligados à atividade intelectual. Disso
discorre que, contra algumas vozes que se levantavam na imprensa, denunciando
a permanência da palmatória na escola sergipana, tínhamos uma população que
não só a aplicava como a referendava (e até a exigia) no ambiente de ensino.”
(GRAÇA, 2002, p.138)

E, tudo que ocorria na escola não era por acaso, veja o relado sobre a fila formada para entrar no grupo:

“O ritual de entrada também pode ser apreendido como a imposição de um
conjunto de ações e gestos que visavam amainar o estado um tanto desordeiro,
disperso e absorto com o qual os estudantes vinham da rua, preparando-os para
entrada na sala de aula.” (GRAÇA, 2002, p.112)

Com isso, é observado que a cultura vivida hoje faz parte da história dos grupos escolares, que não foi
apenas a influência do exterior e o poder político que formou a história desses grupos, mas também os
acontecimentos dentro da escola, as mudanças na família em que dava autoridade total a escola sobre o
filho. A história e a história da educação estão repletas de hábitos culturais que as permitem fixarem-se na
memória e até mesmo no presente, e assim, construir fortemente a história.

Cultura: entre a memória e a realidade

A cultura e a identidade de um povo reservam muitos conhecimentos que são ensinados e aprendidos a
todo instante através da vivência do cotidiano de uma sociedade. As formas de uso do patrimônio cultural
(lendas, costumes etc.) de comunidades tradicionais reservam informações tidas como senso comum, mas
que são vividas em setores formais (escola, por exemplo).

Segundo Diegues:
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Comunidades tradicionais estão relacionadas com um tipo de organização
econômica e social com reduzida acumulação de capital, não usando força de
trabalho assalariado. Nela produtores independentes estão envolvidos em
atividades econômicas de pequena escala, como agricultura e pesca, coleta e
artesanato. Economicamente, portanto, essas comunidades se baseiam no uso de
recursos naturais renováveis. (DIEGUES, 2000, P. 142)

As comunidades tradicionais guardam em seus costumes e práticas riquezas de conhecimentos que
envolvem, principalmente, sua ligação e dependência com a perpetuação de seus costumes (OLIVEIRA,
2011). Conforme Diegues (2000), as comunidades tradicionais são caracterizadas pela importância das
simbologias, mitos e rituais associados á caça, pesca e atividades extrativistas e se reproduzem econômica
e socialmente por várias gerações conservando o ecossistema que as cercam.

Em uma comunidade tradicional, o seu conhecimento sócio-cultural tem reflexo em suas atitudes e
costumes presentes a partir da sua cultura. A prudência, o respeito e a ética são termos necessariamente
utilizados para o exercício da procura incansável do desenvolvimento sustentável das presentes e futuras
gerações, as quais os vários costumes e práticas existentes atualmente levam a uma preocupação
insaciável perante a realidade do futuro da humanidade. (OLIVEIRA, 2011)

Numa contribuição para as comunidades num todo, Stuart Hall apresenta a unificação da cultura como
representação de uma nação. “Para dizer de forma simples: não importa quão diferentes seus membros
possam ser em termos de classe, gênero ou raça, uma cultura nacional busca unifica-los numa identidade
cultural, para representa-los todos como pertencendo à mesma e grande família nacional. (...)” (HALL,
2005, p.59)

Pode-se ainda incluir, conformo Hall, a visão dos ‘de fora’ perante a cultura apresentada como nova,
desconhecida e firme na construção da identidade da comunidade. “A identidade surge não tanto da
plenitude da identidade que já está dentro de nós como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é
‘preenchida’ a partir de nosso exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos por
outros. (...)” (HALL, 2005, p.39)

Nesse contexto, o desenvolvimento educacional no cotidiano de cada comunidade revela elementos que
assegura a reflexão sobre um caminho cultural já conhecido. No processo de ensino-aprendizagem através
da transmissão oral, este caminho está relacionado ao estágio sócio-cultural, em que a população possui
ferramentas, tal como a oralidade que estabelece valores materiais e simbólicos, indicando que a noção de
saber relacional de suas histórias e vidas contadas estão bem incorporados nas pessoas e no ambiente.
(OLIVEIRA, 2011)

Conforme Vidal, esses materiais são fixados na construção da cultura, esclarecendo e apresentando as
influências da época diante do cotidiano.

“Não apenas as mudanças no cenário histórico interferem na conformação da
cultura escolar, como a cultura escolar apresenta especificidades, caso se
referisse a diferentes níveis ou modalidades de ensino (escola primária,
secundária, técnica, dentre outras); a várias inserções no tecido social (escolas
étnicas, exclusivas ao um sexo, voltadas para uma determinada classe social,
dentre outras); a distintas localizações geográficas (zona urbana, suburbana,
rural).” (VIDAL, 2010, p 25)

A construção da história se faz por meio de sucessão das diferentes gerações cada uma delas explorando
os materiais, os capitais e as forças produtivas que lhes foram transmitidas pelas gerações precedentes;
por este motivo, cada geração continua, por um lado, o modo de atividade que lhe foi transmitido, mas em
circunstâncias radicalmente transformadas e, por outro, modifica as antigas circunstâncias dedicando-se a
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uma atividade radicalmente diferente, promovendo a sustentabilidade. (MARX, 2002)

Há uma permanente interação entre o vivido e o aprendido que merece ser esclarecida. Embora o vivido e
o transmitido andem juntos são constatações específicas construída na memória, individual e coletiva,
familiar, nacional e de pequenos grupos. Pollak (1989) reconhece que o material fornecido pela história é
alimentado pelo enquadramento da memória. Já Gramcsi (2005) apresenta como vital a fantasia da
memória na construção de uma nova ordem, organizada pela velha, mas que contrapõem ao dualismo por
unidade, em que a dinâmica da vida se move por si mesma.

A lembrança que o homem carrega, sempre está interagindo com a sociedade, com a história. A memória,
ambiente que se faz a lembrança, se faz organizada no contexto das relações pessoas, com grupos e
instituições, e é assim que também ocorre a rememoração individual. “As memórias individuais
alimentam-se da memória coletiva e histórica e incluem elementos mais amplos do que a memória
construída pelo indivíduo e seu grupo.” (KESSEL, 2001. p. 4)

A construção da relação entre pessoas por meio do caráter social da memória afirmando a linguagem em
que segue, é justamente o que se pode refletir sobre uma mudança na imagem do mundo, numa
diferenciação, na concepção de ambiente, ao incorporar-se o reconhecimento da influência das ações na
qualidade do ambiente local, que engloba tantas esferas sociais. (OLIVEIRA, 2011)

A existência de um mercado em que apresenta e valoriza a arte de artista /cultura é referenciada por
Williams, com uma discussão que vai além das relações econômicas existentes na produção de
mercadorias, apresentando-se no discurso de Marx sobre as relações da mercadoria.

“A produção para o mercado implica a concepção da obra de arte como
mercadoria, e do artista, ainda que ele possa definir-se de outra forma, como um
tipo especial de produtor de mercadorias. Mas há, por outro lado, fases de
produção de mercadorias essencialmente diferentes. Todas elas implicam
produção para simples troca monetária; a obra é posta á venda e é comprada e,
desse modo, possuída. Porém, as relações sociais dos artistas parcial ou
totalmente envolvidos na produção de mercadorias são, de fato, extremamente
variáveis.” (WILLIAMS, 1994, p. 44)

As exigências de contatos com outros homens numa relação é a condição surgimento da consciência, pois
ela é um produto social. Ela se faz no meio sensível e imediato e numa ‘relação limitada com outras
pessoas e outras coisas situadas fora do indivíduo que toma consciência’. A necessidade de entabular as
relações com os homens que o cercam é a maneira de uma leve tomada de consciência de que se vive em
sociedade. Contudo ela pode desenvolve-se e aperfeiçoa-se posteriormente devido ao aumento da
produtividade, das necessidades e da população, que constitui o fator básico da diferenciação. (MARX,
2002)

Assim, de um lado, o homem é criador de cultura, de outro também vive nela como na história. Fazer
história e cultura: é permitir ao pesquisador chegar a ser sujeito, construir-se como pessoa, entender o
mundo, estabelecer saber ambiental com outros por meio de relações de reciprocidade.

A vocação do homem é de ser sujeito e não objeto na visão de Paulo Freire, quando nos informa que ser
integrado em seu contexto histórico constrói a si mesmo e chega a ser sujeito, sendo capaz de reconhecer
a consciência em sua temporalidade (que lhe vem da capacidade de discernir).

O importante conforme Freire (1979) é advertir que a resposta que o homem dá a um desafio não muda
só a realidade com a qual se confronta: a resposta muda o próprio homem, cada vez um pouco mais, e
sempre de modo diferente. “No percurso analítico, o tempo escolar joga um papel fundamental, iniciando
ao reconhecimento de uma pluralidade de tempos que habita a escola e desenha contornos das práticas
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escolares com implicações sobre as relações da escola com a sociedade” (VIDAL 2010, p. 28)

Dessa forma, os conceitos aqui apresentados permitem observar a cultura em diferentes espaços e
influências, vislumbrando a teorização dos diferentes autores. Observa-se também o movimento que se
pode ser feito pela escola diante as diferentes influências do ambiente externo, e o quanto ela influência a
construção de valores da comunidade a qual ela está presente.

Considerações finais

Esse trabalho apresentou a influência das leituras realizadas durante a disciplina ‘Cultura e práticas
escolares’. Cruzando conhecimentos antigos com novos e afluindo numa visão mais crítica diante da
construção da história e do que é cultura, então, daquilo que se quer fixar.

É relevante salientar que todas as leituras foram essenciais para a conclusão desse trabalho, desde a
filosofia de Gramsci a riqueza de detalhes de fatos presentes em Graça. Todas as bibliografias se
apresentam atuais e ricas, apesar de estarem presas no tempo, relatando as determinações e os
acontecimentos da história.

Ter acesso aos estudos dos grupos escolares, a influência política desde a estrutura física ao corpo docente
desses grupos, permitiu ter uma nova visão em cima dos fatos, uma clareza sobre os acontecimentos
durante a República.

Encontrar a manipulação nos materiais utilizados em sala de aula, a educação doméstica com seu controle
vindo da Europa foram fatos totalmente políticos que com essas leituras foi permitido uma nova visão
sobre o que se faz no sistema educacional brasileiro, e, posso até afirmar, que isso não seja apenas na
educação.

Dessa forma, foi muito surpreendente ver que mesmo com o passar dos anos a construção do sistema
educacional não mudou, que a política tem um poder acima da qualidade de ensino e acima de uma
legislação, e que mesmo assim o sistema educacional necessita viver em constante mudança para poder
atender a evolução e necessidade de um povo, até diante de hábitos e culturas que se fazem presentes
por décadas nas práticas escolares.
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