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O Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 

(CEFET-RJ), foi criado pela Lei 6.545, de 30/06/1978, modificada pela Lei 

8.711 de 28/09/1993, como uma autarquia de regime especial vinculada ao 

Ministério da Educação e dos Desportos, tendo por finalidade o oferecimento 

de educação tecnológica. Entretanto, podemos considerar este mais um 

capítulo da história do ensino técnico no Brasil, história, aliás, ainda pouco 

estudada e com um grande campo de investigação à espera de pesquisadores 

interessados.  

Assim, foi a partir do interesse pelo tema, que surgiu este trabalho, que 

pretende fornecer subsídios para a história do ensino técnico brasileiro, através 

do levantamento do acervo do Arquivo do CEFET-RJ, setor responsável pela 

captação, preservação e guarda de parte da memória do ensino técnico.  

Organizados em cortes histórico-cronológicos específicos, são 

basicamente cinco os conjuntos documentais compreendidos como Fundos: a 

Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Braz (1918 a 1937), a Escola 

Técnica Nacional (1942 a 1965), a Escola Técnica Federal da Guanabara 

(1965 a 1967), a Escola Técnica Federal  Celso Suckow da Fonseca (1967 a 

1978) e o Centro Federal de Educação tecnológica Celso Suckow da Fonseca - 

CEFET-RJ, a partir de 1978. Ou seja, a partir deles, objetivamos fazer uma 

breve exposição da importância desse arquivo como fonte primária, porque os 

citados Fundos referem-se às estruturas, funções e atividades correspondentes 

a cada uma das instituições que existiram anteriormente e da que funciona 

hoje, no mesmo local, todas voltadas para a educação técnica. 

É oportuno ressaltar que o Arquivo do CEFET-RJ adquire uma 

importância de acervo da memória nacional, e não apenas local, principalmente 

por dois motivos: o primeiro está relacionado à sua localização no Rio de 

Janeiro, que foi a capital do país de 1773 até 1960, a sede das mais 

importantes decisões políticas tomadas no período citado e, portanto, havia 

uma proximidade com o poder público, muitas vezes utilizado com variados 



propósitos, por ambas as partes como, por exemplo, para a direção da Escola 

obter verbas, ou para a administração pública cobrar resultados, porque essa 

proximidade geográfica trazia também uma visibilidade maior da instituição em 

relação ao poder público.  

Em segundo lugar, quando nos deparamos com o conjunto de 

documentos lá encontrados, verificamos que também havia uma importância 

nacional dessas instituições, como no caso da Escola Normal de Artes e 

Ofícios Wenceslau Braz, experiência única no gênero entre 1918 e 1934, 

período em que deteve o título de escola normal para formar professores 

habilitados a lecionarem nas escolas de aprendizes e artífices. A Escola 

Técnica Nacional, que lhe sucedeu no mesmo endereço, embora em nova 

construção, já dizia no seu próprio título: era Nacional. O início de suas 

atividades foi documentado, inclusive com fotografia, no jornal Diário de 

Notícias de 16/07/1942, embora a inauguração solene do novo 

estabelecimento só ocorresse mais tarde, em 07/10/1944, mais uma vez 

contando com a presença de um presidente da República, que na época era 

Getúlio Vargas, além de ministros e outras autoridades importantes da 

República e, mais uma vez, ganhando uma cobertura jornalística de 

repercussão nacional. 

O próprio CEFET-RJ, quando foi criado, só ganhou a companhia de 

duas outras instituições semelhantes: uma no Paraná e outra em Minas Gerais, 

sendo que apenas a instituição do Rio de Janeiro tem um nome complementar, 

o de seu ex-diretor Celso Suckow da Fonseca, autor de uma obra que é 

referência obrigatória para a história do ensino industrial no Brasil. 

Os resultados iniciais da pesquisa aqui apresentados, surgiram como um 

desdobramento de uma outra pesquisa iniciada em 2000 e ainda em 

andamento, mais restrita, sobre o processo de formação de professores para o 

ensino técnico e de trabalhos manuais, levado a efeito na Escola Normal de 

Artes e Ofícios Wenceslau Braz, uma instituição escolar voltada para a 

formação de professores, que se caracterizou, como já assinalamos, por ser a 

única que formava docentes para o ensino técnico no país, no período de seu 

funcionamento.  
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A questão do trabalho e da formação profissional precisou ser 

enfrentada pelos primeiros governos da República brasileira, pela necessidade 

de formação de uma mão-de-obra com certa qualificação, o que justificava a 

implantação de escolas federais de formação técnica. Assim, foi no início do 

século XX que detectamos o surgimento, no Brasil, de políticas públicas 

favoráveis ao ensino técnico-profissional.  

A proclamação da República, em 1889, havia iniciado uma nova etapa 

da vida política brasileira, e embora os grupos políticos dirigentes do país 

continuassem a privilegiar a agricultura como a atividade econômica mais 

importante, reconheceram a necessidade de diversificar as atividades 

econômicas e incrementar, mesmo timidamente, o nosso desenvolvimento 

industrial. Nessa época proliferaram manufaturas caseiras, ao mesmo tempo 

em que se formavam grandes impérios industriais. 

Como assinalou Luiz Antonio Cunha (2000), o ensino profissional 

poderia atender às aspirações de duas correntes distintas: para a ideologia 

conservadora, seria um instrumento de controle social, protegendo a sociedade 

contra a desordem, ocupando e “civilizando” os desocupados e ociosos, os 

“desfavorecidos da fortuna”. Para a ideologia progressista, industrialista, 

propiciaria o “desenvolvimento de forças produtivas”, além de propagar os 

valores atribuídos à indústria tais como “progresso, emancipação econômica, 

independência política, democracia e civilização”  

Foi nessa conjuntura histórica favorável à expansão do sistema de 

educação técnica, que o Presidente da República, Nilo Peçanha, baixou o 

decreto 7.566, de 23/9/1909, criando 19 Escolas de Aprendizes e Artífices, uma 

em cada capital de estado, que foram inauguradas durante o ano de 1910, 

formando a rede de Escolas de Aprendizes e Artífices. As exceções foram o 

RJ, cuja unidade foi construída em Campos, e o RS, onde em Porto Alegre 

funcionava o Instituto Politécnico Profissional, o qual recebeu posteriormente o 

nome de Instituto Parobé.  

Vinculado ao Ministério da Agricultura, Comércio e Indústria, esse novo 

sistema de educação era custeado pelos estados, municípios e associações 

particulares e da União. Destinada a ofertar à população o ensino técnico 

profissional primário e gratuito, a preferência da matrícula deveria recair sobre 
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os “desfavorecidos da fortuna”. É oportuno observar, que a qualificação que se 

pensava no Brasil do início do século XX, era aquela voltada para o trabalho 

manual e “formar para o trabalho” significava o mesmo que “adestrar, treinar 

para técnicas manuais” ou, quando muito, “mecânicas”.  (Cunha, 2000) 

Entretanto, as escolas de Aprendizes e Artífices necessitavam de 

professores qualificados, o que se revelou um grande problema para o 

governo, uma vez que os mestres de ofícios provenientes das fábricas e das 

oficinas não tinham o conhecimento suficiente para atender aos requisitos de 

base teórica. Por outro lado, aos professores do ensino primário recrutados na 

rede pública faltavam as habilitações demandadas pelos cursos oferecidos. 

A solução encontrada pelo governo foi a criação de uma escola normal 

de artes e ofícios denominada Wenceslau Brás, através do Decreto 1880, de 

11 de agosto de 1917, cujo art.1o definia a sua finalidade: “Para instrução e 

preparo de professores, mestres e contra-mestres dos vários Institutos e 

escolas profissionais do Distrito federal, assim como de professores de 

trabalhos manuais para as escolas primárias”  

Entretanto, menos de um ano depois da inauguração oficial, as 

dificuldades encontradas, sobretudo pelos altos custos da implantação do 

projeto, levaram o Prefeito do Distrito Federal, Paulo de Frontin a fechar a 

Escola, o que gerou protestos no Rio de Janeiro. O impasse foi solucionado 

com a transferência da Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Braz para 

o governo federal, em 27 de junho de 1919. (FONSECA, 1973, v.3, p.121/124)  

A primeira modificação no regimento interno da instituição ocorreu com a 

Portaria de 1o. de julho de 1924, do Ministro da Agricultura, quando a Escola 

passa a formar unicamente professores e mestres para as escolas de 

aprendizes e artífices da União, não cuidando mais da formação de 

contramestres, nem de professores de trabalhos manuais. 

Com a revolução de 1930, novas mudanças ocorrem na cena política 

brasileira. A emergência de novos grupos desvinculados da economia agrária, 

trazem novas características para a economia nacional. Para atender às 

necessidades do projeto traçado pelo capital industrial, a educação profissional 

mais uma vez precisa ser reavaliada, para atender aos objetivos de formação e 
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qualificação da mão-de-obra brasileira, especialmente aquela ligada às 

atividades industriais. A industrialização brasileira se desenvolve durante a Era 

Vargas, inserindo-se num modelo econômico capitalista de forte apelo 

nacionalista, incorporando setores populares, de maneira controlada, para 

ampliar o seu mercado de consumo, o que exigia trabalhadores à altura do 

desafio de transformar o Brasil num país moderno. 

Como mais um capítulo desse processo histórico, o ensino técnico 

passa a necessitar de uma formação mais complexa, que vai além do nível 

primário, embora a legislação só contemple essa mudança em 1944, com a lei 

orgânica do ensino industrial. Essa lei estabelece as bases da organização 

desse tipo de ensino, que passa a ser de grau secundário. Assim, em 1937, o 

governo federal encerra as atividades da Escola Normal de Artes e Ofícios 

Wenceslau Braz, transformando-a, bem como as escolas de aprendizes e 

artífices existentes no país em liceus destinados ao ensino técnico em todos os 

ramos e graus. 

Entre 1937 e 1941, a idéia de transformar a Escola Wenceslau Braz num 

liceu foi ampliada e o governo federal ergueu, no mesmo local, um novo prédio, 

da Escola Técnica Nacional, dentro da filosofia de formar artífices, mestres e 

técnicos para a indústria nacional, com um perfil mais atualizado com as novas 

tecnologias. Com a transferência da capital do país para Brasília, A Escola 

Técnica Nacional trocou seu nome, passando em 1965 para Escola Técnica 

Federal da Guanabara, única alteração, no entanto, que se levou a efeito 

naquela instituição. 

Em 1967, aconteceram mais mudanças na política do ensino técnico, 

quando se estabeleceram novas linhas gerais para os cursos de Engenharia no 

país, inclusive com a criação de novos cursos, como o de Engenharia 

Operacional. E foi nesse contexto que o governo federal criou as Escolas 

Técnicas Federais, para formar um profissional mais ligado à produção, 

preenchendo uma lacuna entre o engenheiro tradicional e o chefe da oficina. 

Assim, surge no mesmo local da Escola Técnica Federal da Guanabara, a 

Escola Técnica Federal Celso Suckow da Fonseca, contemplando a formação 

de técnicos de nível médio e nível superior. 
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Dando seguimento a essas alterações no ensino técnico, são criados em 

1978 os Centros Federais de Educação Tecnológica, no Rio de Janeiro, Minas 

Gerais e Paraná, com a incumbência de criarem cursos de pós-graduação, 

voltados principalmente para o desenvolvimento de pesquisas na área 

tecnológica. 

Recentemente, com a promulgação da nova LDB, novas modificações 

foram feitas na legislação referente às Escolas Técnicas e aos CEFETs, que 

ainda estão sendo objeto de muitos estudos para uma melhor avaliação de 

seus efeitos sobre o ensino de modo geral.  

Essa síntese histórica que acabamos de apresentar, situa as instituições 

de ensino técnico de projeção nacional que têm seu acervo documental no 

Arquivo do CEFET-RJ. É oportuno ressaltar, que além de sua importância 

como fonte para o estudo da história da educação brasileira no século XX, o 

acervo também apresenta a possibilidade da construção de novos objetos de 

estudo, com os recortes temáticos dos mais variados.  

Para este trabalho, escolhemos apresentar apenas um dos fundos 

existentes no Arquivo do CEFET-RJ, devido, em primeiro lugar, às limitações 

deste trabalho e, em segundo lugar, porque é o Fundo com o qual estamos 

trabalhando no momento. 

Fundo Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Braz 

A Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Braz, localizava-se no 

Distrito Federal, à rua General Canabarro n. 338, ocupando um imóvel que 

pertencia ao patrimônio nacional, antiga propriedade do Duque de Saxe e que 

foi adaptado para os novos fins educacionais a que se destinava. 

A solenidade de inauguração da Escola, em 9 de novembro de 1918, 

contou com a presença dos mais importantes políticos do país, a começar pelo 

Presidente da República, Wenceslau Braz, o Cardeal Arcoverde; o Prefeito 

Amaro Cavalcanti, o Diretor da Instrução Pública do Distrito Federal, Manuel 

Cícero Peregrino, o Chefe de Polícia, Aurelino Leal, o Diretor da Escola, 

Corinto da Fonseca, além de outras autoridades, demonstrando a importância, 

ao menos simbólica, daquele momento. 
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O início efetivo dos cursos deu-se a 11 de agosto de 1919, ainda sem o 

funcionamento das oficinas, data que foi devidamente lembrada um ano 

depois, através da portaria expedida pelo diretor Corinto da Fonseca, na qual 

congratulava-se com todo o pessoal, administrativo, docente e discente, pela 

data do primeiro aniversário da Escola. (Arquivo do CEFET-RJ, 110.3.1 – 

Expediente da Wenceslau Braz, p.2)  

A Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Braz oferecia 

basicamente dois cursos: o Curso Técnico Profissional, freqüentado por alunos 

e o Curso de Trabalhos Manuais, predominantemente formado por alunas. 

Entre as oficinas que oferecia, podemos citar a de marcenaria, de lataria, 

oficina de flores, de chapéus, bordados e costura, que fabricavam produtos que 

eram vendidos, acarretando uma renda para a Instituição e expostos em Feiras 

de Amostras realizadas na própria Escola. 

No Arquivo do CEFET-RJ, encontramos quarenta caixas tratando 

especificamente desse Fundo. Divididas provisoriamente em três séries, 

formam um conjunto documental que está identificado e fisicamente separado, 

mas ainda não está classificado e nem mensurado, trabalho este ainda em 

andamento e cujo conhecimento do conteúdo que o compõe possibilita mais 

facilmente a realização de uma consulta e a prévia avaliação do grau de 

complexidade da mesma. A seguir, indicamos as séries e de maneira geral 

seus conteúdos, encontrados no Fundo da Escola Wenceslau Braz: 

1- ESCOLARIDADE -15 caixas. 

O conteúdo dessa série é bastante variado, mas podemos perceber que 

é formado principalmente por documentos produzidos pela atividade docente, 

por procedimentos didático-pedagógicos, no período de 1920 a 1936. Inclui 

regulamentos, editais, relação de candidatos à matrícula, bancas 

examinadoras, relação de turmas com notas, relatórios com médias finais, 

provas do exame de admissão, provas aplicadas durante o curso por diferentes 

disciplinas, programas das disciplinas ministradas, relações com inscritos no 

serviço militar, instruções para estagiários, relatórios de materiais produzidos 

nas diferentes oficinas pelos alunos, pareceres de professores, documentação 

referente a 2a. época, documentação de candidatos aos exames e 

documentação de alunos em geral, boletins escolares com notas mensais e 
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finais relativos aos anos de 1925 a 1927, 1929, incluindo algumas provas 

aplicadas no mesmo período. Desta série fazem parte os documentos 

relacionados com os procedimentos administrativos tais como processos com 

requerimentos de 2a. chamada, de 2a. época, renovação de matrícula, 

requerimentos para cursos de férias, relativos aos anos de 1926 e 1927. 

2- ADMINISTRAÇÃO GERAL- 19 caixas 

Constitui o maior acervo do Fundo Wenceslau Braz. Esta série está 

subdividida em direção geral e pessoal. O conteúdo informacional presente nos 

documentos da direção geral refere-se à gestão global da instituição. O 

conjunto documental que compõe esta série reflete, na maioria das vezes, as 

decisões políticas dos governos federal e municipal, além daqueles que 

competiam à administração do diretor e dos demais setores administrativos, em 

geral, visando o planejamento, o controle e a execução das atribuições do 

órgão, entre 1919 e 1937, tais como ofícios expedidos e recebidos, circulares, 

requerimentos, rascunhos, atas de reunião da Congregação da Escola, vida 

escolar de professores, relatórios de atividades da Escola, solicitações de 

verba, especificações sobre obras, atas de concorrências, edital, propostas e 

planta para construção do pavilhão para oficinas femininas, expedientes sobre 

Feira de Amostras, inquéritos, empenho de despesas, boletim de informações 

com dados estatísticos, normas para encomendas realizadas pelas oficinas, 

modelos de formulários, propostas orçamentárias, processos enviados ao 

Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, entre 1921 e 1926 e 

correspondências expedidas entre 1920 e 1937. 

Já a sub-série Pessoal, é formada por documentos de caráter 

administrativo para o gerenciamento dos recursos humanos da Escola 

Wenceslau Braz. O conteúdo informacional existente refere-se ao histórico 

funcional de servidores, relatórios de pessoal contratado, escalas de férias, 

atestados de servidores, mapas de vencimentos dos cargos, ofícios 

removendo, encaminhando, designando, transferindo, exonerando e 

apresentando funcionários. Conta também com livros de registro de pessoal 

docente, contratos de trabalho, declarações sobre acumulação de cargos, 

abrangendo os anos de 1918 a 1937. 

3- Orçamentos e Finanças – 6 caixas 
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Nesta série encontramos documentos produzidos no decurso das 

atividades de solicitação e compra de materiais e de serviços necessários ao 

funcionamento da instituição, como por exemplo os de manutenção e de obras. 

É formada também por documentos produzidos pelas atividades de caráter 

administrativo referentes à elaboração, à execução orçamentária e ao controle 

financeiro da Escola, como folhas de pagamento e freqüência de servidores, 

serventes, livros de ponto, pagamentos relativos a despesas de maneira geral, 

no período de 1920 a 1937. Nesta série encontramos ainda os boletins que 

informam sobre as rendas obtidas pela Escola, com a venda da produção feita 

em suas diversas oficinas, abrangendo o período de 1924 a 1937. 

Embora algumas séries não estejam completas, ou seja, a 

documentação não é completa para todo o período entre 1918 e 1937, não 

resta dúvida que o material encontrado é expressivo – em sua maior parte 

documentos datilografados ou manuscritos, mas também um acervo fotográfico 

- e permite variadas abordagens como, por exemplo, história da profissão 

docente, dos currículos, das práticas escolares, entre outras, bem como 

recortes temporais.  

Finalmente, existem projetos como o de microfilmar os documentos 

históricos, tornar disponível na Internet os fundos do Arquivo, além de se criar 

um acervo de história oral, com depoimentos de ex-alunos da Escola Técnica 

Nacional. Alguns personagens que viveram essa história já foram contactados 

e se dispuseram a colaborar gravando seus depoimentos.  
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Resumo 
  

Este artigo apresenta um relato sobre a elaboração e organização do Arquivo 
Pessoal Euclides Roxo – APER e do Arquivo Pessoal Ubiratan D’Ambrosio – 
APUA, realizados pelo Grupo de Pesquisa em História da Educação 
Matemática no Brasil, o GHEMAT/PUC/SP. Utilizando-se de documentos 
pertencentes a esses arquivos, o grupo desenvolve projetos que intentam 
analisar historicamente o percurso da Educação Matemática no Brasil, a partir 
de trajetórias de educadores matemáticos. Por meio da análise histórica de 
fontes documentais, o GHEMAT busca reconstruir contextos passados para a 
compreensão de como a ciência Matemática ganhou expressão escolar. Para 
tanto, emprega como metodologia a pesquisa historiográfica orientada pela 
Nova História, amparando-se em Le Goff (1992) e Prochasson (1998), entre 
outros. Resultaram do APER as seguintes produções: o “Inventário Sumário do 
Arquivo Pessoal Euclides Roxo”, “Euclides Roxo e a modernização da 
matemática escolar no Brasil” e “O nascimento da matemática do Ginásio”; 
financiados pela FAPESP. Com auxílio do CNPq, serão produzidos o Inventário 
Sumário do Arquivo Pessoal Ubiratan D’Ambrosio, um CD-ROM contendo um 
inventário de documentos sobre a profissionalização do professor de 
matemática no Brasil. Além disso, o APER e o APUA proporciona o 
desenvolvimento de diversos trabalhos, em nível de doutorado, mestrado e 
iniciação científica. 
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Considerações iniciais 
O Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática no Brasil – 

GHEMAT encontra-se inserido dentre os grupos de pesquisa que atuam no 

Programa de Estudos Pós-graduados em Educação Matemática da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. Coordenado pelo professor Dr. Wagner 

Rodrigues Valente, este grupo desenvolve, atualmente, variados projetos de 

pesquisa, que integrados, buscam traçar uma trajetória rumo à escrita da 

História da Educação Matemática brasileira no século XX.  

Considerando que arquivos escolares e arquivos pessoais de 

professores constituem grande parte da documentação utilizada pelos projetos 

em andamento no GHEMAT, o grupo está se empenhando em fazer um 

trabalho simultâneo à pesquisa, tratando-se daa organização de arquivos 

pessoais de professores que contribuíram e contribuem para a escrita da 

história da Educação Matemática no Brasil. Os documentos pertencentes a 

esses arquivos passam a fazer parte do rol de documentos utilizados pelos 

historiadores. 

 

A organização do Arquivo Pessoal Euclides Roxo- APER 
O primeiro projeto em andamento no GHEMAT, denominado “História 

da Educação Matemática no Brasil, 1920-1960”  teve como objetivo investigar a 

história do ensino elementar no Brasil, no período compreendido entre 1920-

1960.  Financiado pela FAPESP, esse projeto, atualmente em fase final de 

desenvolvimento, conta com vários subprojetos compostos por trabalhos em 

nível de mestrado e iniciação científica. 

Um dos resultados alcançados nesse projeto foi a organização e 

produção do Inventário Sumário do Arquivo Pessoal Euclides Roxo – APER 
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(2000).  Esse inventário foi realizado a partir da organização de um conjunto de 

documentos doados pelo engenheiro Stélio Roxo, pertencentes ao seu pai, o 

professor de matemática Euclides de Medeiros Guimarães Roxo (1890-1950), 

Diretor do Colégio Pedro II, considerado uma das principais figuras da 

Educação Matemática brasileira nas décadas de 1920 a 1950 e “um dos 

pioneiros a propor que os aspectos psicológicos deveriam orientar a 

elaboração dos currículos. Um profissional que valorizava a intuição mais que 

os aspectos formais no ensino” (LOPES apud VALENTE, 2004). 

Demos início ao inventário sumário do APER, levando em conta os 

dizeres de Certeau: “Em história, tudo começa com o gesto de separar, de 

reunir, de transformar em ‘documentos’ certos objetos distribuídos de outra 

maneira” (1982, p. 81). Assim, o conjunto de papéis a serem transformados em 

documentos foi submetido a cuidados especiais para a sua conservação, quais 

sejam: o processo de higienização, catalogação e organização. Obedecendo a 

uma ordem cronológica, os papéis foram acondicionados em caixas de papelão 

especial, identificadas externamente por etiquetas, contendo, em forma de 

código, resumo das principais informações dos documentos ali armazenados. 

No interior dessas caixas, os dossiês foram envolvidos com papéis de PH 

neutro. Após o término desse processo, cerca de 700 documentos como: 

documentos oficiais, com assinatura de Getúlio Vargas, Francisco Campos, 

Gustavo Capanema, dentre outros; recortes de jornais; cartas; bilhetes; notas 

de aula; manuscritos; fotografias, etc; constituem o APER e estão 

disponibilizados ao público, como fonte de pesquisa. 

Para subsidiar na catalogação dos documentos desse arquivo pessoal, 

baseamo-nos em informações cedidas por pesquisadores dos arquivos do 

MAST- Museu de Astronomia e Ciências Afins, localizado no Rio de Janeiro, os 

quais já haviam  organizado  diversos arquivos.  

Chistophe Prochasson (1998), em seu artigo “Atenção: Verdade! 

Arquivos Privados e Renovação das Práticas Historiográficas” expressou o 

valor desses tipos de arquivos como fontes de pesquisa, salientando que o 

crescente interesse pelos arquivos pessoais revelam a importância 

fundamental que eles possuem para a História. São numerosas as categorias 

que os compõem. Desse modo, segundo o autor, o acesso a esses arquivos 

privados é almejado pelos historiadores, devendo então, essa documentação 
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compor um alicerce arquivístico útil para a história da edificação de uma obra 

ou de uma personalidade.   

Embora os arquivos privados assegurem uma mudança de foco da 

pesquisa, podendo dizer algo diferente sobre os homens em sua história, a 

nova prática consiste em pesquisar todos os documentos possíveis. Ao 

descrever a história que se quer reconstruir, um equilíbrio entre as conclusões 

do arquivo pessoal e outras fontes administrativas e estatísticas deverá ser 

estabelecido (PROCHASSON, 1998).  

Trabalhamos atentos à essas fundamentações. Algumas pesquisas já 

foram concluídas e outras se encontram em andamento no GHEMAT. 

Inerentes a esse projeto, acima mencionado, já foram produzidas dissertações 

de mestrado de acordo com o seguinte temário:  
• "Henri Poincaré e Euclides Roxo: subsídios para a história das  relações 

entre filosofia da matemática e educação matemática";  
• "Euclides Roxo e a reforma Francisco Campos: a gênese do primeiro 

programa de ensino de matemática brasileiro";  
• “A congregação do Colégio Pedro II e os debates sobre o ensino de 

matemática”; 
•  “Uma análise dos exames de admissão ao secundário (1930 – 1970): 

subsídios para a história da educação matemática no Brasil”;  
• “A matemática escolar dos anos 1920: uma análise de suas disciplinas 

no Ginásio da Capital”; 
• "Uma análise dos exames de admissão ao secundário (1930-1970):  

subsídios para a história da educação matemática no Brasil"; 
• "O processo inicial de disciplinarização de função na matemática do 

ensino secundário brasileiro"; 
• "A experiência norte-americana de fusão da aritmética, álgebra e 

geometria e sua apropriação pela educação matemática brasileira"; 
• "A matemática escolar nos anos 1920: uma análise de suas disciplinas 

através das provas dos alunos do Ginásio da Capital do Estado de São 
Paulo". 

• “Um estudo do ‘Curso de Mathematica Elementar’ de Euclides Roxo: 
contribuição para a história da educação matemática no Brasil; 

• “A matemática da Reforma Francisco Campos em ação no cotidiano 
escolar”; 

• “Livros didáticos e a matemática do ginásio: um estudo da vulgata para 
a Reforma Francisco Campos” (GHEMAT, 2005). 

 

Nesse projeto, utilizando o APER como fonte de pesquisa e contando 

também com subsídio financeiro da FAPESP, foram publicadas duas obras: 

“Euclides Roxo e a modernização da matemática escolar no Brasil”, pela 

Sociedade Brasileira de Educação Matemática –SBEM e “O nascimento da 

matemática do Ginásio”, pela editora ANNABLUME, resultado das 



 5

investigações do grupo nos arquivos do Colégio Pedro II, na Escola Estadual 

de São Paulo e, também, no APER (GHEMAT, 2005).  

 

A organização do Arquivo Pessoal Ubiratan D’Ambrosio- APUA 
Denomina-se “Estudos sobre História da Educação Matemática no 

Brasil, 1950-2000”, o segundo projeto em andamento no GHEMAT, que conta 

com o apoio do CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico.  

Sob a coordenação do professor Dr. Wagner Rodrigues Valente (2003), esse 

projeto objetiva analisar historicamente o percurso da Educação Matemática no 

Brasil, dos anos 1950 até o final do século XX, a partir da trajetória do 

matemático e educador brasileiro Ubiratan D’Ambrosio.  

D’Ambrosio nasceu em São Paulo, no ano de 1932. No ano de 1950, 

sendo bem sucedido no Vestibular da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

da Universidade de São Paulo – FFCLUSP ingressou no curso de licenciatura 

e bacharelado em Matemática. Foram quatro anos de estudos, e, em 1954, 

recebia seu diploma de terceiro grau, por essa faculdade. Defendeu sua tese 

de doutorado em Matemática “Superfícies Generalizadas e Conjuntos de 

Perímetro Finito”, pela Escola de Engenharia de São Carlos, no ano de 1963, 

sob a orientação do Dr. Jaurès P. Ceccone. Em 1964, foi como Pesquisador-

associado,  para a Brown University, em Rhode Island/ EUA (BORGES, 2005). 

 Atualmente é professor credenciado dos Programas de Pós-

Graduação em Educação Matemática do Instituto de Geociências e Ciências 

Exatas da Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho" da UNESP; 

e da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e Professor dos 

Programas de Estudos Pós-Graduados de História das Ciências da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo/PUC; e de Pós-Graduação em Educação 

Matemática da PUC/SP. 

D’Ambrosio doou ao GHEMAT, parte dos documentos pertencentes a 

seu arquivo pessoal. Assim sendo, uma das metas a serem alcançadas nesse 

segundo projeto é a organização desses documentos, cedidos por tal 

professor, que irão constituir o APUA - Arquivo Pessoal Ubiratan D’Ambrosio. 

 Ainda em processo de organização, estima-se que cerca de cinqüenta 

mil documentos fazem parte desse acervo, motivo pelo qual exigiu a formação 

de uma equipe coesa e participativa.  Coordenado pelo Prof. Dr. Wagner R. 
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Valente, integram esse grupo, doutores, doutorandos, mestres, mestrandos e 

alunos de iniciação científica do Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Educação Matemática da PUC/SP. Além desse staff, participam ainda do 

trabalho com o APUA alunos de iniciação científica do Curso de Licenciatura 

Plena em Matemática da Universidade do Vale do Sapucaí/Pouso Alegre/MG, 

composto pelos alunos: Aline de Paula Alves, Danilo Luiz Pereira, Evander 

Raimundo Oliveira Albino, Reinaldo Luiz Gonçalves e Rosana Gonçalves 

Chaves. 

Além da experiência advinda do trabalho de organização do APER o 

grupo valeu-se de outros recursos, como a participação da Oficina “Como 

organizar Arquivos Pessoais” ministrada pelas professoras Ana Maria de 

Almeida Camargo e Silvana Goulart Guimarães, promovida pela associação de 

Arquivistas de São Paulo e pelo Arquivo do Estado de São Paulo, realizada no 

Arquivo do Estado de São Paulo/SP.  

Essa oficina ofereceu oportunidade de obter conhecimentos referentes 

à responsabilidade e aos cuidados necessários para a organização de um 

arquivo pessoal. Destaca-se a recomendação sobre os cuidados que devem 

ser empregados para que a imagem do titular do arquivo pessoal seja 

preservada. Isso se justifica pelo fato desses arquivos serem constituídos de 

documentos de natureza privada, conseqüentemente reunindo informações 

cujo acesso poderia comprometer a intimidade do titular ou de terceiros. 

Segundo essas professoras, o arquivo pessoal deve ser organizado com a 

finalidade de continuar refletindo a trajetória titular que o produziu (CAMARGO, 

2003).  

Recebemos os documentos do professor D’Ambrosio em dossiês já 

organizados por ele. Estes foram endereçados –  respeitando a ordem original 

que o titular os acumulou, separados por eventos e, posteriormente, 

cadastrados em fichas apropriadas para cada evento. Atualmente estão sendo 

digitalizadas. Após os documentos estarem livres de todo material metálico que 

contêm, como grampos, clipes, espirais etc., o próximo passo será proteger os 

documentos com papeis especiais de PH neutro, acondicionando-os em caixas 

especiais, devidamente etiquetadas.  

Após todo esse processo, o Inventário Sumário do APUA será 

publicado e os documentos estarão disponibilizados aos interessados. 
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Faz parte desse arquivo uma diversidade de documentos que poderão 

subsidiar futuras pesquisas. Dentre os documentos do APUA vale salientar a 

presença de correspondências enviadas e recebidas por Ubiratan D’Ambrosio, 

desde os anos 1970 até os dias atuais; inúmeros documentos de sua 

participação em conferências, colóquios, simpósios e congressos científicos; 

artigos de sua autoria, de autoria de matemáticos e educadores matemáticos 

brasileiros e estrangeiros, além daqueles de profissionais de outras áreas; 

rascunhos de livros que vieram a ser publicados; diversos projetos e programas 

de ensino, teses e dissertações; transparências de cursos que realizou no 

Brasil e exterior, como também discursos manuscritos ou textuais de sua 

autoria e de outros; jornais e revistas (íntegros ou recortes) contendo artigos de 

sua autoria e de outros autores; fotografias e negativos de fotografias de 

diversos eventos com  personalidades com as quais D’Ambrosio se encontrava 

nos congressos; pareceres referentes a artigos que haviam sido enviados a  

revistas, sobre diversos temas e  de várias autorias.  

Para esse projeto está prevista a produção de um CD-ROM, com um 

inventário de documentos sobre a profissionalização do professor de 

matemática no Brasil; como também a produção de diversos trabalhos, em 

nível de doutorado, mestrado e iniciação científica. Já foram concluídas 

dissertações de mestrado com os seguintes temas: 
• "Do engenheiro ao licenciado: os concursos à cátedra do Colégio Pedro 

II e as modificações do saber do professor de Matemática do ensino 
secundário"; 

• “A Matemática Moderna no Brasil: as primeiras experiências e propostas 
de seu ensino”.  

• “Tempos pré-modernos: a matemática escolar dos anos 1950” 
(GHEMAT, 2005). 

 
Uma das metas desse projeto, é a produção do Inventário Sumário do 

Arquivo Pessoal Ubiratan D’Ambrosio- APUA e a produção de um CD-ROM, 

com um inventário de documentos sobre a profissionalização do professor de 

matemática no Brasil. 

 

Considerações finais 

Os trabalhos em andamento no GHEMAT empregam como 

metodologia a pesquisa historiográfica orientada pela Nova História das 

Ciências (NHC). Nessa perspectiva, a análise histórica de fontes documentais, 
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sobretudo, busca reconstruir contextos passados para a compreensão de como 

a ciência e, em particular, a Matemática, ganhou expressão escolar. Além 

disso, essa opção teórica considera a produção escolar (livros didáticos, 

provas, exames, cadernos de alunos e professores) como material importante 

para a análise do trajeto da educação científico-matemática. Assim o estudo 

histórico da educação matemática, vista como apropriação cultural, deve lançar 

mão, muitas vezes, como ensina a Nova Historiografia das Ciências, de 

documentos nunca anteriormente considerados como fontes de pesquisa. 

Arquivos escolares e arquivos pessoais de professores constituem grande 

parte dessa documentação. Nesse sentido, o APER e o APUA apresentam-se 

como importantes guias de fontes para o desenvolvimento de pesquisas 

realizadas pelo grupo. 

Procuramos fazer nossas análises, observando sempre a importância 

de nos mantermos o mais próximo possível dos textos lançados nos 

documentos, considerando a alusão feita, nesse sentido, por Le Goff: 

A leitura dos documentos não serviria, pois, para nada se fosse 
feita com idéias preconcebidas... A sua única habilidade (do 
historiador) consiste em tirar dos documentos tudo o que eles 
contêm e em não lhes acrescentar. O melhor historiador é 
aquele que se mantém o mais próximo possível dos textos, 
nada do que eles não contêm (1992, p.536). 

Ao fazermos a leitura desses documentos, buscamos fazê-la de forma 

crítica, uma vez que os documentos não aparecem ao acaso, pois a presença 

ou a ausência deles nos arquivos, nas bibliotecas etc, depende de causas 

humanas que não fogem à análise, e os problemas que se encontram quando 

da sua transmissão, nos aproximam do passado e são os responsáveis pela 

passagem da recordação através das gerações (Le Goff, 1992). Procuramos, 

então, nos situar em relação ao contexto social em que esses documentos 

foram produzidos, visto que, tais documentos são fruto da sociedade que os 

elaborou, mantendo estreita relação com as épocas consecutivas durante as 

quais sobreviveram sendo manipulados (Le Goff,1992). Valemo-nos, 

igualmente, de outros recursos que possam nos auxiliar nessa análise, pois, 

para que dado documento contribua para uma história total, necessário se faz 

estudá-lo em conjunto com outros documentos, sem subestimar o ambiente 

que o produziu, recorrendo a documentos iconográficos, provas, que forneçam 
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elementos que permitam a descoberta de fenômenos, de modo a transferir o 

documento do campo de memória para o da ciência histórica (Le Goff, 1992). 

A utilização de Arquivos pessoais nos trabalhos de pesquisa já é uma 

prática dos historiadores. Como o APER, espera-se que, com a concretização 

desse inventário, o APUA se constitua em importante guia de fontes para a 

pesquisa em Educação Matemática e outras áreas, uma vez que se colocará à 

disposição de outros pesquisadores, o acervo do professor Ubiratan 

D’Ambrosio, que se dedica a diversas áreas do conhecimento, podendo assim, 

contribuir de forma ampla para as pesquisas. 

Resta ainda salientar que mencionamos apenas alguns aspectos das 

teorias nas quais o GHEMAT se fundamenta. Não há, no entanto, uma 

limitação em relação aos aspectos teórico-metodológicos das pesquisas que 

englobam os projetos, ficando a cargo de cada um de seus integrantes buscar, 

em conformidade com os temas desenvolvidos, teorias e metodologias mais 

adequadas para o desenvolvimento de seu trabalho.  
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DO LEVANTAMENTO DE FONTES A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE 
DOCUMENTAÇÃO EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO: UM PERCURSO DO 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA 
DA EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

(NEPHE/UFU)*

 
Décio Gatti Júnior (UFU) 

Geraldo Inácio Filho (UFU) 
Giseli Cristina do Vale Gatti (UFU) 

 

Introdução 
 Trata-se da comunicação de um percurso de levantamento e 

catalogação de fontes de interesse para a História da Educação realizado 

desde 1993 a partir dos trabalhos do NEPHE/UFU, no sentido de possibilitar a 

troca de experiências com os demais grupos existentes no país. 

 O processo de levantamento de fontes demandou a criação de uma 

ficha de catalogação indicadora das modalidades de documentos manuscritos, 

impressos e iconográficos a serem classificados no interior dos acervos 

existentes nas instituições escolares, arquivos públicos e superintendências de 

ensino nas principais cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, entre as 

quais destacaram-se Araguari, Uberaba, Uberlândia e Patos de Minas. 

 Além disso, a partir do contato dos bolsistas de iniciação científica e de 

aperfeiçoamento com as fontes catalogadas e sob orientação dos 

pesquisadores do NEPHE/UFU foram construídos documentos orais, 

provenientes de uma série de entrevistas realizadas com antigos diretores, 

inspetores e professores, bem como com egressos das instituições escolares 

mais antigas das cidades afetas ao levantamento de fontes de interesse para a 

História da Educação. 

 Os documentos mais encontrados nos acervos catalogados foram os 

relacionados às bibliotecas escolares (livros, livros didáticos, revistas 

pedagógicas, boletins, anais); livros de ata (de aprovação escolar, de 

ocorrências disciplinares, de posse e designação, de registro de matricula, de 

reuniões administrativas, de colegiado e pedagógicas); documentação relativa 

à caixa escolar; calendários letivos; materiais de capacitação de professores; 

                                                 
* Versão ampliada e revisada do trabalho apresentado no I Encontro de Arquivos Escolares e Museus 

Escolares, promovido pelo Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em História da Educação, da 
Faculdade de Educação da Univerisdade de São Paulo, entre 24 e 28 de julho de 2005. 



correspondência diversificada; grades curriculares; programas de ensino; 

projetos de reformas e ampliações físicas das escolas; pastas de alunos; 

registros escolares; termos de visita de inspetores escolares etc.  

 Preliminarmente, o NEPHE/UFU tem catalogado mais de sete mil 

documentos de interesse para a História da Educação que, em breve, terão 

uma listagem disponibilizada em meio eletrônico. Porém, há o interesse de 

proceder à digitalização de parte desse material, disponibilizando-o também 

aos pesquisadores da área por meio da Internet. Por outro lado, destaca-se o 

cuidado com a documentação depositada nos arquivos públicos municipais e, 

sobretudo, nas escolas confessionais da região. No entanto é motivo de grande 

preocupação por parte dos integrantes do NEPHE/UFU com as condições 

inadequadas de guarda e conservação da documentação presente nas escolas 

públicas mais antigas das cidades focalizadas no levantamento realizado, para 

o que pretende, em parceria com os órgãos públicos envolvidos, apoiar 

processos de conscientização, estruturação de ambientes adequados e 

formação de recursos humanos diretamente envolvidos com as instituições 

escolares. 

 

Histórico 
O estudo da História da Educação na região do Triângulo Mineiro, de 

forma sistematicamente organizada, é uma manifestação recente. Mais 

precisamente, os estudos iniciais datam de 1992 com a formação de um grupo 

de pesquisadores de vários departamentos da Universidade Federal de 

Uberlândia. Este grupo, em 1993, teve aprovado pelo CNPq e iniciou a 

implementação do projeto “Levantamento e Catalogação das Fontes Primárias 

e Secundárias de Interesse para o Estudo da História da Educação Brasileira e 

do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba”. A matriz geradora desta investigação, 

além do interesse específico dos professores envolvidos, foi a formação, na 

Faculdade de Educação da Unicamp, do Núcleo de Estudos e Pesquisas 

“História, Sociedade e Educação no Brasil” (assumindo posteriormente a sigla 

“Histedbr”), que passou a estimular e coordenar os trabalhos de catalogação de 

fontes e análise de dados nas mais diferentes regiões do País, com resultados 

altamente positivos para a área da História da Educação. 



O apoio do CNPq (1993-1997, em dois projetos sucessivos), através da 

liberação de recursos e contratação de bolsistas, permitiu a realização de um 

amplo levantamento documental nas principais cidades da região - Uberlândia, 

Uberaba e Araguari -, sendo possível afirmar-se, hoje, que a quase totalidade 

dos documentos das escolas destes sítios encontra-se identificada, com fichas 

disponíveis para consulta de pesquisadores interessados na área e na região. 

O conteúdo das fichas (cerca de 13.000) foi digitado e encontra-se à disposição 

nos computadores do Núcleo de Estudos e Pesquisas em História e 

Historiografia da Educação Brasileira  e do Centro de Documentação e 

Pesquisa  História (CDHIS), ambos da Universidade Federal de Uberlândia. 

Em seguida, nova proposta do grupo de pesquisa, intitulada “História e 

Memória Educacional: Educação na  Imprensa e Instituições Escolares na 

Região do Triângulo Mineiro - 1880/1960”, foi aprovada pelo CNPq, para o 

período 1997-1999, para proceder a um levantamento mais pormenorizado nos 

Arquivos Públicos Municipais de Uberlândia e Uberaba, recuperando todas as 

informações relativas à educação, de 1880 a 1960, que aparecem na imprensa 

local, catalogando as reportagens que tratam de educação e anotando o 

conteúdo destas informações em fichas especificamente preparadas para este 

fim. Também foi realizado o levantamento do conjunto da documentação 

existente nas escolas mais importantes da região, em termos de influência 

político-cultural e também pelo período de inauguração, para que se pudesse 

aquilatar, pela via da história das instituições escolares, o processo de 

escolarização regional. Variadas entrevistas também foram realizadas com 

educadores, administradores, ex-alunos, etc destas escolas de Uberaba e 

Uberlândia. 

Uma versão complementar e alterada deste projeto, pela percepção 

surgida do contato direto com a documentação, sob o título de “História e 

Memória Educacional: construindo uma primeira interpretação acerca do 

processo de instalação e consolidação da educação escolar na região do 

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba - 1880/1960”, foi encaminhada  em 1997 à 

FAPEMIG – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -, 

recebendo também aí sua aprovação. O aporte dos recursos da FAPEMIG foi 

fundamental para a institucionalização do Núcleo de Estudos e Pesquisas em 

História e Historiografia da Educação Brasileira, uma vez que tornou possível a 



aquisição de equipamentos essenciais, bem como a contratação de 10 

bolsistas de Iniciação Científica e dois de Aperfeiçoamento, que, somados aos 

bolsistas aprovados pelo CNPq (2 de IC e um de Aperfeiçoamento), permitiu 

um avanço significativo na catalogação, organização, realização de entrevistas, 

digitação, etc. Estão concentradas no referido Núcleo, cerca de 4.000 fichas de 

reportagens sobre a discussão educacional na imprensa, bem como dezenas 

de entrevistas com educadores, administradores ou alunos do passado das 

instituições escolares da região. 

 A partir da experiência adquirida nestes trabalhos catalográficos e do 

contato com importantes documentos ligados à educação regional, foi 

apresentado ao CNPq novo projeto, “Educação na Imprensa e História das 

Instituições Educacionais no Triângulo Mineiro, 1880-1960”, aprovado para o 

biênio 1999-2001, no qual se buscou proceder à análise e interpretação não 

apenas dos dados catalogados, mas de diversas outras documentações 

identificadas, o que permite a recuperação de parte da trajetória histórico-

educacional na região, bem como a identificação das correntes de pensamento 

que circulavam pelas cidades, viabilizando a compreensão tanto do processo 

de crescimento material – como por exemplo de fundação e ampliação de 

escolas -, como também das idéias, das representações, dos jogos de poder 

que se faziam presentes, e que se encontram dispersos na documentação, em 

particular na imprensa. Tomando-se, por exemplo, a imprensa como fonte, 

foram feitas diversas incursões, buscando identificar a imbricação das 

categorias educação-civilidade-civismo-progresso, através do que se reportava 

nos jornais de Uberabinha (desde 1929, passou a se chamar Uberlândia), 

envolvendo principalmente a ação das escolas; a formação de centros 

difusores/promotores da cultura na cidade, como a revista A Escola, o Grêmio 

Recreativo e Literário de Uberabinha, o Grêmio Feminino Literário de 

Uberabinha, a Sociedade Musical de Uberabinha, os grupos de teatro, etc; a 

interligação com questões de gênero, buscando-se categorizar as 

representações de mulher presentes na imprensa de Uberabinha, notadamente 

as ligadas à educação.  

Ao lado dessas preocupações, foram sendo identificadas várias séries 

de documentações que poderiam contribuir significativamente para a 

compreensão da História da Educação da região, mas que se encontram 



intocadas nos arquivos, distantes tanto do trabalho dos memorialistas da antiga 

Uberabinha quanto dos pesquisadores acadêmicos. Referimo-nos 

principalmente às atas da Câmara Municipal de Uberabinha e, 

complementarmente, aos registros dos Atos dos Agentes Executivos e dos 

Prefeitos de Uberabinha, aos registros contábeis envolvendo gastos com a 

educação, entre outros. O estudo dos dados da imprensa e das instituições 

educacionais mostrou-se bastante rico mas, ao mesmo tempo, indicou a 

necessidade do cruzamento com outras fontes, para que se possa alargar 

ainda mais o campo de visão sobre a educação em Uberabinha e região. E 

esta passou a ser mais uma preocupação do Núcleo de Pesquisa, ao lado do 

trabalho com a imprensa e as instituições escolares: identificar as 

representações de sociedade, civilização, progresso, educação, etc, presentes 

no imaginário e na ação das elites da Uberabinha da Primeira República, 

notadamente no agir político. Estes elementos já foram identificados na 

imprensa, mas é necessário buscar-se a sua matriz que, supomos, está nos 

projetos dos grupos políticos dominantes na cidade, que poderão ser 

identificados na documentação da Câmara, da Prefeitura, etc. Do cruzamento 

destas informações com o que já se captou na imprensa, pretende-se oferecer 

uma interpretação mais rica sobre o movimento da educação não apenas na 

cidade de Uberabinha mas, na realidade, representativa de toda a região do 

Triângulo Mineiro. Este novo patamar de investigação, com a ampliação do 

corpus documental, o grupo de pesquisa pretende desenvolver a partir do 

segundo semestre de 2001. 

 

As pesquisas 
O Núcleo de Estudos e Pesquisas em História e Historiografia da 

Educação Brasileira, ao longo de sua existência produziu um razoável número 

de textos, fruto do trabalho desenvolvido por seus membros. Sem apresentar 

dados estatísticos, pode-se afirmar que a referida produção cobre artigos 

publicados em jornais e revistas científicos,  trabalhos completos e resumos 

publicados em anais de congressos, prefácios de livros e editoriais de revistas 

científicas. 

Tematicamente, tais monografias e dissertações se situam no campo da 

história das instituições escolares, da história das políticas públicas 



educacionais e mesmo no campo da história das idéias pedagógicas. 

Certamente, a discussão educacional posta pela imprensa local e regional tem 

sido privilegiada como fonte para os campos mencionados. 

Desta forma, a História das Instituições Escolares na região do Triângulo 

Mineiro, vem sendo objeto de estudo por parte do Núcleo. Estas pesquisas 

centram-se no sentido de compreender o papel desempenhado pelo conjunto 

dessas instituições escolares, como formadoras e propagadoras de 

concepções educacionais. Nesse sentido, é importante destacar os estudos 

realizados sobre as escolas públicas: Grupo Escolar Júlio Bueno Brandão, 

Ginásio Mineiro de Uberabinha e Grupo Escolar Raul Soares (as duas 

primeiras localizadas na cidade de Uberabinha e a terceira no município de 

Araguari). Há de se destacar que a escola é um espaço que impõe padrões de 

bom comportamento e de bons costumes, entre os quais a ordem e a disciplina 

são requisitos fundamentais. As instituições escolares são fontes fundamentais 

para a apreensão de uma cultura. 

Por outro lado, foram feitas algumas incursões a respeito do ensino 

confessional católico, pois trata-se de um importante veio para a História da 

Educação. Realizaram-se pesquisas sobre os colégios: Colégio Nossa Senhora 

das Dores e Colégio Marista (ambos localizados em Uberaba), Colégio Santa 

Tereza (Ituiutaba) e Colégio Nossa Senhora (em Uberlândia). O estudo destas 

instituições confessionais demonstra a forma pela qual o pensamento 

educacional católico se impunha e se disseminava pela região, demarcando a 

emergência de ciclos de vida muito significativos na formação educacional de 

diferentes gerações.  

Uma outra tendência, também explorada no interior deste Núcleo, está 

direcionada para a analise do pensamento educacional. Nesse aspecto, 

destacam-se os trabalhos voltados para o estudo das concepções 

educacionais do professor Honório Guimarães: Imprensa e Educação: O 

Pensamento Educacional do Professor Honório Guimarães (Uberabinha-MG, 

1905-1922) e Educação, Imprensa e Sociedade no Triângulo Mineiro: A 

Revista A Escola, 1920-1921. Tais pesquisas trataram de caracterizar a 

significação do referido professor na veiculação de ideais positivistas na então 

Uberabinha. Na verdade, suas preocupações se somaram à onda liberal-



positivista, que grassou pelo Brasil particularmente no período da República 

Velha, como é o caso de Uberabinha. 

Outras pesquisas se aproximaram do estudo sobre as representações 

sociais, entre as quais merecem destaque as seguintes: Representações de 

Mulher e de Educação na Imprensa de Uberabinha (MG), 1910-1926, As 

Representações Sociais Sobre a Escola Estadual de Uberlândia (1929-1950) e 

A Instituição Educacional e os Processos de Formação Feminina uma 

Abordagem Histórica (Uberaba/ 1940-1960). Na realidade, os estudos sobre as 

representações sociais se constituem num instrumento fundamental para a 

análise histórica, quando se pretende compreender as formas de organização 

do conhecimento e da realidade. Estas representações são, ainda, as matrizes 

de práticas construtoras do próprio mundo social, entendido como sendo um 

sistema de signos e símbolos, socialmente elaborados e, consequentemente, 

fundamentais para se compreender a identidade individual e coletiva de uma 

época.  

Finalizando, podemos dizer que uma das principais fontes de pesquisa 

para a maioria dos membros do Núcleo tem sido a imprensa. Esta tem 

permitido abordagens mais amplas, em relação à educação, ao possibilitar o 

resgate da publicização de concepções pedagógicas que circularam na região. 

Com esse objetivo, tem sido pesquisados os seguintes periódicos entre 1907 e 

1945: O Progresso, A Tribuna, O Estado de Goiaz, Paranayba, A Notícia,  e o 

Correio do Triângulo. Tais periódicos permitem eles mesmos resgatar várias 

dimensões presentes no campo histórico-educacional, o que têm 

potencializado a pesquisa em torno das singularidades locais e regionais. 

Vê-se, assim, que esses recortes temáticos privilegiados em muito 

contribuíram para se historiar sobre os vestígios educacionais sobretudo 

vinculados ao campo da educação escolar, no decorrer do século XX no Brasil 

e, em especial, na região do Triângulo Mineiro, descortinando um cabedal de 

informações das mais variadas formas do pensamento pedagógico. Além do 

mais, o papel desempenhado pelo grupo de pesquisadores do Núcleo tem 

proporcionado o emergir de várias potencialidades à pesquisa histórico-

educacional, ao permitir um diálogo com as fontes para o estudo da 

constituição e da dinâmica do campo educacional, numa perspectiva histórica.  

 



As temáticas 
O desenvolvimento de tais interpretações em torno dos diferentes 

recortes temáticos privilegiados  precisa ser analisado e confrontado com 

dados de outras regiões e com as teorias da História da Educação que 

pretendem dar conta da interpretação do processo de desenvolvimento da 

educação no Brasil. Não se pode trabalhar com segurança a História da 

Educação nacional sem o domínio do processo nas diversas regiões, o que 

permite aquilatar a extensão das propostas teóricas e promover as necessárias 

correções, quando for o caso.  Da mesma forma, não se pode promover o 

estudo isolado da realidade regional, desvinculado da interpretação de caráter 

geral, mais abrangente. Desta forma, não nos propomos a fazer História da 

Educação regional mas, sim, História da Educação brasileira com ênfase no 

regional, utilizando documentações específicas que têm auxiliado no processo 

de compreensão da realidade nacional. Esta é uma das preocupações centrais 

que tem norteado os trabalhos deste grupo de pesquisa até o momento, e à 

qual pretendemos dar continuidade. 

Associada a esta dimensão teórico-metodológica – a da história local e 

regional -, por vezes polemizada, há de se reconhecer que é uma dimensão 

que compele este grupo de pesquisa no sentido de buscar responder às 

singularidades sobretudo regionais que têm marcado o Triângulo Mineiro. Tal 

região, ganhando identidade agro-comercial crescentemente sobretudo a partir 

dos fins do século XIX, com a instalação da estrada de ferro Mogiana, - nesta 

época, Uberaba e Uberlândia já constavam nos horizontes comerciais da 

cidade de São Paulo, SP, bem como emergiam como pólos agro-comerciais.  

Portanto, a significação de tal região nos constrange a investigar como 

vieram se estruturando os núcleos de civilização e de cultura – compreendidos 

à época da República Velha como sinais de progresso e de ilustração – em 

torno da educação, particularmente daquela promovida pela escola. Daí a 

preocupação com a história das instituições escolares, com sua expansão, com 

seus ciclos de vida voltados para uma elitização da cultura. Particularmente 

rica tem sido a investigação em torno das escolas confessionais católicas, 

algumas centenárias ou quase centenárias, que se instalaram na região em 

diferentes momentos do período republicano, ou mesmo anteriormente. Por 

outro lado, o desenvolvimento do ensino privado também tem nos chamado a 



atenção, dado que o processo de escolarização pública no Brasil seja 

resultante de uma longa gestação que veio se dando entre os finais do século 

XIX e as primeiras décadas do século XX. 

Tal exercício de investigação tem nos conduzido às fontes primárias, 

sejam presentes nas próprias escolas, nos arquivos públicos municipais, ou 

mesmo nas bibliotecas particulares. A ida às fontes, rico manancial 

potencializador da pesquisa histórica, tem nos propiciado a própria vida da 

história. A ida às fontes foi uma descoberta que aconteceu a partir de 1992, e 

desde então temos persistido nelas. Nesse sentido, acompanhar o 

desenvolvimento da imprensa regional – cujas origens remontam aos fins do 

século XIX -, particularmente a discussão educacional  por ela veiculada, tem 

trazido a possibilidade de contato com o próprio movimento da história local e 

regional. 

Do ponto de vista temático, a imprensa tem se revelado em fonte ímpar, 

pois sua peculiaridade é estar revelando o movimento da história (seja ele 

educacional, social, comercial, industrial, político, literário, econômico, cultural, 

etc)  em sua dinâmica cotidiana, tal como visto por aqueles que decidem o que 

noticiar.  Já afirmou alguém que o jornalismo vive das circunstâncias. Embora, 

por vezes o jornal seja encarado como uma fonte suspeita, na verdade é um 

rico manancial para a investigação histórico-educacional. Como fonte primária, 

é necessário ressaltar que um órgão de imprensa é veiculador de um ângulo de 

análise, porém não de somenos importância para nos propiciar o movimento da 

história, seja ela local, regional ou nacional. Evidentemente, tal fonte não é 

estritamente histórico-educacional, porém amiúde sua problematização incide 

particularmente sobre o campo da escolarização, ora abordando-a como fruto 

da política educacional pública, municipal ou estadual, ora como fruto da 

iniciativa particular, ou mesmo como reprodutora das relações sociais. 

Com tais abordagens, entre outras, passamos a aproximar o panorama 

estabelecido pela História da Educação nacional com as singularidades e 

especificidades locais. Não temos assistido heterogeneidades em relação à 

dimensão nacional, porém a descoberta das homogeneidades tem permitido 

conferir e confrontar como a questão local se impõe. 

Nessa direção, a singularidade da história local ou regional não pode 

pretender substituir a perspectiva da totalidade, da qual é parte. Porém é 



preciso reconhecer que no atual horizonte da pesquisa histórico-educacional 

brasileira, só recentemente a historiografia educacional nacional deixou de 

caminhar na trilha das semelhanças, enquanto a local e a regional que hoje se 

firma, busca sua consolidação nas diferenças, nas singularidades, nas 

especificidades, em suma na multiplicidade. Porém, não se pode perder de 

vista a necessária oxigenação, em vista da significação da história para a vida 

humana, entre as perspectivas macro-históricas e micro-históricas. O 

desenvolvimento de pesquisas histórico-educacionais voltadas para o singular, 

para o local, para o temático hão de permitir novas sínteses. 

 

Considerações finais 
Os esforços investigativos realizados oportunizaram e tem oportunizado 

aos autores desse texto grande envolvimento na busca de evidências históricas 

que sustentem a elaboração de teorias sobre o processo de escolarização 

vivenciado, de modo especial ao longo do Séc. XX na região do Triangulo 

Mineiro e Alto Paranaíba, em Minas Gerais. 

Para tanto, os autores junto dos membros do grupo do qual fazem parte 

efetivaram a busca de categorias de análise provenientes da História Cultural e 

da História da Educação, diante das quais ocorreu um alargamento do conjunto 

de evidências históricas chamadas ao diálogo teórico, na direção da 

construção de uma historiografia interpretativa, de uma racionalização sobre o 

passado na forma de uma memória histórica passível de refutação e reflexão. 

Na análise da documentação referente aos processos de constituição e 

funcionamento inicial das instituições escolares pesquisadas e mesmo da 

cultura escolar expressa nas mesmas foi possível perceber diferenças de 

esforço de preservação entre as iniciativas confessionais, estatais e da 

sociedade civil, muitas das quais observadas nos trabalhos de dissertação 

apresentados recentemente nos cursos de mestrado existentes em ambas as 

regiões. 

Também é possível assinalar a existência no interior desses locais de 

pesquisa de um esforço de constituição de documentação procedente de 

inúmeros arquivos e a criação de documentos a partir da História Oral, por 

meio da qual, administradores escolares, membros docentes e discentes das 

diversas instituições escolares investigadas foram, quando possível, 



entrevistados, quase sempre a partir de questionários semi-estruturados, 

transcritos e arquivados em papel e eletronicamente, com finalidade de serem 

utilizados em investigações realizadas pelos demais pesquisadores da área. 

 Constituiu-se, também importante acervo iconográfico, em parte 

digitalizado, que apesar de repleto de informações ainda carece de um maior 

aproveitamento pelos pesquisadores afetos a área. A análise especifica desses 

materiais históricos e de sua importância para a efetivação dos procedimentos 

investigativos da pesquisa em História da Educação e em Cultura Escolar, pois 

que corroboram as elaborações teóricas e as preocupações de tom arquivístico 

que tem tomado conta dos pesquisadores da área da História da Educação. Ao 

lado da constituição desses arquivos de depoimentos, fotografias e objetos de 

ensino realizaram-se a catalogação e classificação de uma série de 

documentos impressos e manuscritos, oriundos de arquivos públicos 

municipais, estaduais e nacionais, órgãos públicos de ensino, escolas, 

faculdades e bibliotecas escolares, bem como uma série de arquivos privados. 

É importante destacar a fertilidade para a compreensão desse processo de 

escolarização dos documentos impressos oriundos da imprensa periódica, 

constante dos arquivos públicos e dos próprios periódicos e, em alguns casos, 

da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. 

 Por fim, destaca-se o esforço atualmente desenvolvido de criação e 

manutenção com a colaboração do NEPHE/UFU de um Centro de 

Documentação e Pesquisa em História da Educação, no interior da Faculdade 

de Educação da Universidade Federal de Uberlândia, com financiamento do 

Ministério da Ciência e Tecnologia, por meio da Financiadora de Estudos e 

Projetos (FINEP), especificamente no interior do edital CT-INFRA que poderá 

profissionalizar e dotar de melhores condições a pesquisa histórico-educacional 

desenvolvida na cidade e região. 
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QUESTÕES SOBRE O COTIDIANO DA ESCOLA 
 
 Como são narradas as histórias da escola pública contemporânea? Quais 

são os fatos do cotidiano que dão identidade à escola de periferia? Como os 

educadores pensam e explicam os problemas da prática? O que os registros 

revelam sobre a organização do trabalho pedagógico na escola? 

 Uma das possibilidades de resposta a estas questões implica em analisar a 

constituição das “Culturas Escolares” no campo da educação, o que coloca para a 

pesquisa o desafio de “conhecer a escola por dentro”, o seu funcionamento, a sua 

dinâmica, a sua rotina, as práticas dos sujeitos que nela atuam e a complexidade 

do movimento do real. (Julia, 2001) 

 Produzir conhecimento sobre a cultura escolar significa conectar a escola 

com a realidade, desvendando os sentidos de sua relação com a sociedade e a 

história. 

 Quem são os sujeitos que vivem e atuam na realidade de uma escola 

pública de ensino fundamental? De que forma podemos identificá-los através dos 

registros presentes na escola? O que esses registros revelam sobre o modo de 

pensar e os conflitos vividos por esses sujeitos? 

Para Louro (1996, p.128) 

(...) é no dia-a-dia comum, nas ações rotineiras e aparentemente 
banais, que a escola produz e reproduz os sujeitos nas suas 
diversidades e desigualdades. É também nesses espaços 
cotidianos que os sujeitos constroem suas respostas, suas 
resistências e adesões, fazendo-se a si mesmos.  

A questão principal que pretendo levantar é, em que medida a prática do 

registro e a elaboração dos arquivos escolares podem se constituir em fonte de 
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conhecimento para os educadores, como objeto de reflexão histórica e 

embasamento para suas práticas. Como esse acervo pode ser usado no futuro 

como base didática? 

 Recentes pesquisas têm apontado para o problema de que praticamente 

inexiste na escola uma cultura de organização de arquivos utilizando como fonte 

registros e materiais pedagógicos produzidos no trabalho cotidiano (Faria Filho, 

2000). 

 Peixoto (2000, p.80) afirma que: 
As escolas preservam, às vezes, o próprio prédio e alguns móveis 
antigos (em geral, de gabinetes e não de sala de aula) e muito 
pouco de quase nada em termos de documentos escritos. Materiais 
pedagógicos tais como livros adotados, diários de classe, planos de 
aula, cartazes de leitura, atas de reunião etc. variam entre 
inexistentes na escola – por serem vistos como material superado, 
‘traste velho’ – ou encontram-se em péssimo estado de 
conservação (...). As instituições escolares não têm, de uma 
maneira geral, preocupação com esse material como história. A 
falta de local adequado nos estabelecimentos e a ausência de 
funcionários especializados para a organização de documentos, 
propiciam a conceituação de ‘papel velho’, seguido de descarte 
prematuro. 

 

Mogarro (2005, p.104) ao discorrer sobre a importância dos arquivos 

escolares como novos caminhos da investigação em educação, e sobre o papel 

dos arquivos nas instituições educativas destaca: 

- as informações contidas nos documentos permitem a análise dos discursos 

produzidos pelos sujeitos (professores, alunos, funcionários, etc.). 

- as escolas apresentam uma identidade própria, carregada de historicidade, 

sendo possível construir, sistematizar e reescrever o itinerário de vida de uma 

instituição (e dos sujeitos), tendo o arquivo papel fundamental na construção 

dessa memória. 

- o exercício do arquivo integra-se no processo de conhecimento da cultura 

escolar, e a escrita tem uma posição de grande centralidade no cotidiano escolar. 

- a análise desses documentos permite-nos conferir sentidos ao passado e ao 

presente. 
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- a cultura escolar remete-nos para as formas de fazer e de pensar, para os 

comportamentos sedimentados ao longo do tempo e que se apresentam como 

tradições, regularidades e regras partilhadas pelos atores no seio das instituições. 

  

O objetivo desta reflexão é afirmar a importância dos arquivos escolares e 

do registro na organização do trabalho pedagógico na escola, como fonte de 

conhecimento histórico e pedagógico, pela constituição da memória e da cultura 

escolar, pela caracterização de identidades e saberes, e como suporte para o 

enfrentamento de problemas. Nesse sentido, segue-se a composição de um relato 

de experiência no qual foi utilizada uma abordagem etnográfica, pelo 

empreendimento de se compreender e teorizar sobre o próprio trabalho 

pedagógico realizado pela autora. (André, 1995) 

  
 
RELATO DE EXPERIÊNCIA: O REGISTRO SOBRE A ENCHENTE 
 
 Quando iniciei o meu trabalho como Orientadora Pedagógica na Escola 

Municipal Elvira Muraro de Campinas/SP, em outubro de 2002, um dos aspectos 

que mais me chamou a atenção foi a precariedade no que se refere aos registros 

e arquivos escolares. Basicamente existiam livros de atas de reuniões, com 

registros esparsos com lacunas entre um ano e outro, o que se explica em parte 

pela alta rotatividade que caracteriza os cargos de especialistas em educação. 

Havia também o livro de ocorrências, para o registro de problemas de ordem 

disciplinar, envolvendo os sujeitos da escola. 

 Observei também abundância de fotografias em álbuns conservadas pela 

escola – seus educadores prezam muito por este recurso. No entanto, muitos 

estavam sem registro de data e evento. Também encontrei um histórico da escola, 

datilografado em papel já amarelado, enaltecendo a figura da patrona, uma 

senhora da sociedade, religiosa, esposa e dama de caridade que viveu no início 

do século XX. Não há qualquer relevância ou significado desta personagem com a 

comunidade que ali vive. Este histórico ficava numa pasta em meio a rascunhos e 

papel velho. 
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 O grupo de educadores sentiu a necessidade da importância do registro na 

organização do trabalho pedagógico, para a constituição do arquivo da memória 

escolar, quando vivenciou episódios marcantes no ano de 2003, dentre os quais 

se destaca a enchente. 

 No mês de fevereiro houve uma enchente pelo transbordamento das águas 

do córrego que margeia a escola. Em pleno horário de aula a água subiu 

aproximadamente em 1 metro, destruindo materiais que se encontravam até esta 

altura. O clima de destruição chamou a atenção pelo fato de que, tendo ocorrido 

enchente semelhante em 1993 (dez anos antes), não havia na escola nenhum 

registro sobre o episódio elaborado por seus educadores. 

 Naquele momento entendemos a necessidade e importância de fazermos 

tal registro, por compreendermos que a história da escola é uma história de 

enchentes, e que seus sujeitos deveriam assumir conscientemente esta 

identidade, como condição para enfrentar o problema. 

 Uma semana após a enchente, já realizada a limpeza, reunimo-nos e 

elaboramos uma dinâmica para refletirmos sobre a experiência. No final, 

levantamos sugestões de como encaminhar um documento e uma reivindicação 

política para solucionar o problema. Alguns professores redigiram relatos, e 

decidimos elaborar um relatório a ser enviado ao poder público municipal. 

 Neste relatório iniciamos com um texto reflexivo relatando o episódio e a 

indignação dos professores, e pontuando as reivindicações. 

 Em anexo acrescentamos um conjunto de documentos que comprovam a 

barbaridade do fato, como artigo publicado no jornal da cidade, boletim de 

ocorrência, notas fiscais dos serviços de limpeza dos carros dos professores, e 

fotos do dia seguinte à tragédia, mostrando as perdas materiais. 

 Vasculhando armários e gavetas, encontrei no livro de registro da 

Supervisão, um breve relatório da supervisora de ensino em 1993 descrevendo a 

situação dramática da escola por causa da enchente. Também encontrei modelo 

de formulário de 1993 que justificava perda de documentação de aluno em 

decorrência da enchente, material este que recuperei indo para o lixo. 
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 Fizemos contato com o presidente da Associação de Moradores, que 

redigiu uma carta de abaixo-assinado, coletando inúmeras assinaturas. A 

supervisora atual também redigiu seu relatório, que anexamos a tempo. 

 Reproduzimos três cópias, entregues à Secretaria de Educação, Secretaria 

de Assuntos Jurídicos e Núcleo de Ação Educacional Descentralizada – Região 

Sul (Naed Sul). Sabíamos que a Secretaria de Assuntos Jurídicos formara uma 

comissão para estudar os problemas e conseqüências das enchentes em 

Campinas. 

 Posteriormente, recebemos elogios de assessores e da própria secretária 

de Educação, afirmando publicamente que fizemos da tragédia uma experiência 

pedagógica. Segundo ela, apresentou este relatório em reunião política em 

Brasília. 

 Sentíamos que com este dossiê lançamos o início da constituição da noção 

de memória e identidade histórica. Mobilizamos as pessoas, elevamos nossa auto-

estima, ampliamos nosso aprendizado sobre nossa capacidade de refletir e 

enfrentar problemas. O registro/arquivo de cotidiano propiciou conhecimento 

pedagógico. Uma professora da 4ª série trabalhou amplamente com seus alunos 

sobre a questão da enchente: artigos de jornal, redação, cartas, dramatização. 

 A experiência do registro foi tão sólida que fez desencadear a discussão 

com outros setores do bairro, que passaram a se mobilizar com base no nosso 

Relatório da Enchente. 

  

REFLEXÕES SOBRE OS ARQUIVOS ESCOLARES COMO MEDIADORES DE 
CULTURA E MEMÓRIA ESCOLAR 
 
 Com este relato estamos refletindo sobre a importância da prática do 

registro na escola, como fonte de reflexão, articulação do trabalho coletivo no 

enfrentamento de problemas, e reconhecimento da identidade histórica. 

 Na precariedade das instituições públicas que prestam serviço nas 

periferias, a articulação dos sujeitos que nelas atuam constitui-se no caminho de 

luta por condições dignas de trabalho e qualidade de vida para os seus 

moradores. No caso relatado, o registro mediou esta articulação, criando uma 
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imagem positiva da escola, como sendo um local social/educativo produtor de 

reflexão sobre os problemas do cotidiano, no qual este conhecimento se organiza 

no trabalho escrito de documentação e que se constitui em instrumento de luta, 

ampliando a participação política e educativa dos sujeitos. 

 Desse modo, entendemos como Simson (2000, p.64), quando afirma: 
(...) cultura é memória, pois é a cultura de uma sociedade que 
fornece os filtros através dos quais os indivíduos que nela vivem 
possam exercer o seu poder de seleção realizando as escolhas que 
determinam aquilo que será descartado e aquilo que precisa ser 
guardado ou retido pela memória porque, sendo operacional, 
poderá servir como experiência válida ou informação importante 
para decisões futuras. 

 
 

 Pretendemos com este trabalho contribuir para o conhecimento acerca das 

culturas escolares, que seguem rituais movidos pela repetição e imitação, e pelas 

invenções do novo, mediadas por novos referenciais e pelas reflexões sobre o 

papel social da escola hoje. 

 Temos por finalidade demonstrar a importância dos arquivos escolares para 

serem utilizados no futuro como base pedagógica ao professor, e como fonte 

didática para o ensino. 
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A BUSCA DA MEMÓRIA ICONOGRÁFICA DO CEFET-MG: 
PRIMEIROS PASSOS 

 
 

Márcia da Mota Jardim Martini (CEFET-MG)  
Paulo Cezar Santos Ventura (CEFET-MG) 

Bernadetth Maria Pereira (CEFET-MG) 

RESUMO 

A reconstrução da memória do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas 

Gerais é uma pesquisa que tenta compor um acervo cultural e patrimonial 

constituído de objetos, documentos, registros fotográficos, etc. Utilizamos também 

como ferramenta metodológica a história oral acrescentando a esse acervo 

gravações em áudio e vídeo de depoimentos de pessoas importantes para a 

história da instituição. À medida que o acervo se contextualiza se torna necessária 

a realização de exposições para comunicação tanto do acervo quanto dos 

resultados da pesquisa. Relatamos aqui, os primeiros passos realizados visando a 

busca desse acervo, a apresentação de exposições e os objetivos principais do 

projeto de pesquisa. 

Palavras-chave 

Cultura material e imaterial, história oral, memória, exposições. 

1. Introdução 

O objetivo deste artigo é relatar pesquisa e ações referentes à reconstrução da 

memória e busca do acervo iconográfico existente no quase centenário Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, instituição de ensino técnico e 

profissional em nível médio e superior. 

O CEFET-MG foi criado em 1909 e implantado em 1910 como Escola de 

Aprendizes Artífices de Minas Gerais. Nesse ano, foram implantadas outras 

Escolas de Aprendizes Artífices em 19 capitais dos Estados da República que 

faziam parte de uma primeira rede federal de escolas profissionalizantes, 
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originando, assim, o atual sistema federal de educação tecnológica no país. Este 

período histórico inaugura o início de uma política nacional no campo do ensino 

técnico e industrial. A história do CEFET-MG, situado na cidade de Belo Horizonte, 

confunde-se com a história da nova capital mineira, fundada em 1897, o que 

evidencia a importância do CEFET-MG para história da cidade e para a história da 

educação tecnológica em Minas Gerais. São quase cem anos de serviços 

prestados à sociedade em diversos aspectos, seja na formação de técnicos, seja 

no desenvolvimento de novas técnicas e tecnologias, seja na discussão de 

políticas educacionais visando o desenvolvimento técnico e tecnológico de Belo 

Horizonte e Minas Gerais, seja na consolidação de uma cultura material e 

tecnológica. Essa cultura material e tecnológica é objeto de interrogação e 

pesquisa inscrita no tempo e no espaço. Ela possui um poder comunicativo de 

gerar e, principalmente, fazer circular o conhecimento acumulado a partir dos 

testemunhos materiais por ela gerados (TOSTES, 2000).  

Os objetos encontrados no acervo do CEFET-MG são produtos do passado e do 

presente que guardam a história e a cultura dos homens que os produziram. Eles 

podem informar os motivos pelos quais foram produzidos, as características das 

épocas e dos contextos sócio-histórico-culturais em que foram criados. 

Resgatar e arquivar os registros de um tempo que além de reconstituir o nosso 

passado educacional, remete à própria criação e desenvolvimento da nova capital 

do Estado de Minas Gerais, tendo em vista os diferentes suportes da memória, 

tem sido um dos nossos objetivos. Pretendemos não apenas trazer a reflexão 

sobre o passado do CEFET-MG, mas, de alguma forma, instigar e provocar em 

nós mesmos o pensamento em nosso futuro institucional. Apresentaremos neste 

artigo as etapas do referido trabalho, que irão documentar a trajetória das nossas 

ações. 

Ao deparamos com danos ou perdas irreparáveis dos acervos iconográficos, 

bibliográficos e documentais do CEFET-MG, percebemos a importância da 
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manutenção dessa cultura material e tecnológica para a continuidade do 

patrimônio tecnológico, histórico e cultural da instituição. O que deles resta em 

nossa escola encontram-se, geralmente, abandonados nos porões, no fundo de 

armários e gavetas, sujeitos à ação dos cupins e de todos os tipos de intempéries.  

A necessidade de organizar esses objetos, de agrupá-los, tornando-os 

importantes no contexto histórico, colocando-os em relação até constituírem um 

conjunto através do qual a memória coletiva passa a ser valorizada, instituindo-se 

como patrimônio cultural, tem sido o nosso maior desafio. 

Partindo desse entendimento, sob nossa orientação, estagiários e bolsistas 

localizaram, identificaram, quantificaram e selecionaram parte dessa cultura 

material e tecnológica da instituição que se constituem como fontes não-verbais 

autônomas: pinturas, imagens fotográficas, filmes, vídeos, móveis, indumentárias, 

artefatos, entre outros exemplos, que conforme Meneses em “sua carga de 

significação referem-se, em última instância, às formas de organização da 

sociedade que os produziu e consumiu” (MENESES, 1983: 112-113). 

Fotografamos um exemplar de cada categoria dos bens patrimoniais, pois o 

registro fotográfico individual dos objetos constitui medida de relevância para o 

desenvolvimento de várias ações significativas (CÂNDIDO, 2002). A reprodução 

fotográfica do acervo contribui para formalizar um banco de imagens para 

pesquisas diversas sobre o mesmo. Além disso, o registro fotográfico dos objetos 

do acervo tem sido útil para a criação de um Museu Virtual no CEFET-MG. Em um 

primeiro momento, as imagens foram todas digitalizadas, catalogadas e 

indexadas. Seguem em anexo os modelos de fichas técnicas elaboradas para o 

estudo do acervo dos objetos tais como, relógios, balanças, osciloscópios, entre 

outros objetos. 
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2. Busca e análise do acervo 

Após a primeira fase do trabalho, observamos que o depósito do patrimônio não 

oferecia condições adequadas para a preservação dos objetos, uma das 

premissas fundamentais das instituições museológicas. Relembramos que o ato 

de preservar inclui a coleta, aquisição, o acondicionamento e a conservação 

desses bens. Considerando que objetos são portadores de informações, nosso 

desafio é preservá-los juntamente com as possibilidades de informações neles 

contidas, qualificando-os como documentos. De acordo com Cândido (2002) os 

objetos só se tornam documentos quando são interrogados de diversas formas. 

Todos os objetos produzidos pelo homem apresentam informações intrínsecas 

(deduzidas do próprio objeto a partir da descrição e análise de suas propriedades 

físicas) e extrínsecas (são obtidas de outras fontes, que não o objeto, a serem 

identificadas). Portanto, é necessário trazê-los para o campo do conhecimento 

histórico e investi-los de significados. Isso significa interrogá-los e qualificá-los 

enquanto fontes de pesquisa, decodificando seus atributos físicos, emocionais e 

simbólicos. 

Nessa perspectiva, os procedimentos utilizados devem conciliar exposição e 

conservação. Para se obter as condições próximas das ideais para preservação, 

devemos estar sempre conscientes dos riscos aos quais os objetos do acervo 

freqüentemente se acham sujeitos. Enquanto aguardamos o espaço ideal, ou seja, 

aquele que possibilitará a atuação de um museu em seus três campos distintos e 

complementares - preservação, investigação e comunicação dos bens 

patrimoniais - transferimos alguns objetos para salas provisórias denominadas 

“Espaços Museográficos”.  

Um dos nossos propósitos é construir um acervo cultural composto por objetos, 

documentos, cartas, atas, livros de registros, manuscritos ou impressos, folhetos, 

jornais, boletins, registros fotográficos e gravações em áudio e vídeo de 

depoimentos de pessoas importantes para a história do CEFET-MG. 
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Embora há mais de um século a utilização da fotografia tem sido um procedimento 

vantajoso no registro da história, através da linguagem imagética, o interesse da 

historiografia pela fotografia, tratando-a como objeto de estudo é recente. Essa 

tendência é encontrada nos trabalhos de vários pesquisadores. Von Simsom 

(1991) apresenta todas as fases do procedimento: a organização e a análise do 

material fotográfico; a elaboração das fichas técnicas e de conteúdo; a distinção 

entre fotos frias e quentes, ou seja, fotos como fontes de relações e 

interpretações; a visão parcial da foto, não como prova da verdade, mas como 

visão do fotógrafo em relação ao tema focalizado; os cuidados a serem tomados 

ao recolher as fotos antigas; a construção das séries temáticas para enfim, 

chegarmos à análise dos conteúdos das fotos. O suporte fotográfico, além de ser 

visto como elemento de coleção é considerado como fonte de conhecimento, na 

medida em que a fotografia reafirma a imagem como registro do passado e objeto 

da história (MAUAD, 2000). 

Os autores citados desvendam, em seu conjunto, maneiras distintas e variadas de 

compreender e analisar as imagens fotográficas, e podem contribuir para o 

trabalho de organização do acervo fotográfico do CEFET-MG. Essa tarefa 

encontra-se no início e requer a participação de todos aqueles que reconhecem a 

importância de sua preservação como forma de estimular o conhecimento do 

passado, para melhor compreender o presente. 

 

3. Exposição do acervo 

A comunicação dos bens materiais, uma das finalidades básicas dos museus, 

centros de ciências e técnicas e espaços museográficos diversos, se realiza por 

meio das exposições, publicações, projetos educativos e culturais. 
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Atualmente, presenciamos a promoção de grandes exposições locais, concebidas 

como megaeventos, que vêm ocorrendo em muitos museus atraindo milhares de 

pessoas. Esses acontecimentos divulgam acervos e coleções que não eram 

acessíveis a grande parte do público e conferem visibilidade aos museus e centros 

de ciências e técnicas. Porém, ao serem convertidas em espetáculos, as 

exposições transformam estes espaços museográficos em espaços de consumo 

cultural (VENTURA, 2001). 

Nesse processo de adaptação às demandas do mundo contemporâneo, sugere-se 

aos museus caminhos que contrabalancem a tradição e as exigências do mercado 

e dos acontecimentos da mídia. Talvez caiba a alguns museus, aqueles menores, 

dedicados à memória local, de grupos determinados ou indivíduos, recobrar seu 

ardor inicial e os sentidos e valores que se acrescentam na sua formação, ou seja, 

firmar o compromisso da instituição museológica como espaço no qual os sujeitos 

repensem e reconstroem permanentemente suas memórias e identidades e a 

ampliação da cidadania. 

Os objetos do acervo da instituição estão intimamente ligados ao trabalho 

humano, revelando usos, costumes, técnicas, práticas e valores de diferentes 

épocas e culturas. Socialmente produzida, a cultura material, nos informa sobre as 

múltiplas maneiras de presença do homem em seu meio ambiente. 

Foi dentro dessa compreensão que participamos, em julho de 2004, de uma 

exposição na Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG – apresentando uma 

trajetória fragmentária a ser construída pelo visitante, em função de seu 

imaginário, de sua memória, de sua história afetiva com relação aos objetos 

expostos: 25 rádios de idades diferentes e outros objetos da mesma época, 

fazendo uma conjunção com a história do rádio (MARTINS, 1999). 

Em setembro do mesmo ano, dentro das atividades de comemoração dos 94 anos 

do CEFET-MG, participamos da Mostra de Trabalhos do LACTEA – Laboratório 
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Aberto de Ciência, Tecnologia, Educação e Arte – expondo alguns objetos 

selecionados do acervo e também fichas técnicas de objetos em estudo que farão 

parte do museu virtual.  

Em outubro do mesmo ano, alunos do Curso de Turismo e Lazer realizaram uma 

exposição com os produtos finais da disciplina “Museologia”. Chamou-nos a 

atenção a Caixa Patrimonial do CEFET-MG chamada carinhosamente pelos 

alunos de Caixinha da Memória. Com o objetivo de resgatar partes da história da 

instituição e enriquecer o acervo do futuro Museu do CEFET-MG, a caixa foi 

montada com o apoio de professores e funcionários com cópias de documentos 

relevantes, objetos e fotos que foram selecionados do acervo e da memória 

histórico-institucional.  

Alguns dos materiais recolhidos estavam praticamente esquecidos nas 

dependências da escola. Um dos alunos criadores da Caixa expressou-se da 

seguinte maneira ao referir-se à mesma:  

“a caixa cumpre o seu papel de resgatar o patrimônio que outrora 

estava perdido. Esperamos que a interação com o público 

desperte o interesse pela preservação da memória do CEFET, 

como também daqueles que estejam direta ou indiretamente 

vinculados à instituição” (ex-aluno do curso técnico de Turismo). 

 

4. Fontes orais como bens culturais e patrimoniais 

Qual a razão de fazermos pesquisas enfocando o tema da memória? Qual o 

motivo de investigarmos o processo de gênese e desenvolvimento do CEFET-MG, 

através do olhar e da memória de seus ex-alunos, funcionários e outros sujeitos 

sociais que tiveram algum tipo de relação com a escola? Essas questões apontam 

para uma nova noção de patrimônio cultural. As expressões mais utilizadas e 



 8

 

consagradas que melhor definem o conjunto desses bens culturais são: 

“patrimônio intangível”, “patrimônio imaterial”, “cultura tradicional e popular” e, 

mais recentemente “patrimônio oral” (FONSECA, 2000). Reconhecemos as fontes 

orais como bens culturais de natureza imaterial ou simbólica ligadas às pessoas 

comuns, que fazem parte do patrimônio histórico de instituições de ensino e 

pesquisa como o CEFET-MG. Esses saberes, enquanto patrimônios, não se 

separam da história social de que fazem parte.  

A metodologia da História Oral reforça essa noção de patrimônio, que está em 

consonância com a perspectiva de História de Walter Benjamin (1987). Esse autor 

lida com o tempo histórico a partir das experiências do outro. Esse ponto de vista 

de Benjamin se contrapõe à noção de tempo como passado morto ou congelado, 

contrapõe-se aos tempos homogêneos, vazios e lineares dos grandes 

personagens e feitos. O conceito de História de Walter Benjamim relaciona-se a 

um passado, que vive no presente e se manifesta na memória do outro. E quem é 

o “outro” dentro desse contexto? O “outro” é o nosso entrevistado. A história que 

emerge dos relatos dos nossos entrevistados funda-se na memória e na 

experiência, torna o vivido em um mirante de onde se pode ver e extrair o atual. 

A luta pela preservação de um patrimônio histórico ligado a pessoas comuns 

expressa a luta pela continuidade de uma memória, que é fonte para a realização 

de um olhar crítico e reintegrado ao contexto mais geral de uma história. Nessa 

direção, nossa análise centra-se nos sujeitos que produzem esses patrimônios e 

nas suas relações com outros segmentos da sociedade. Queremos divulgar e 

preservar esse patrimônio imaterial, portador de marcos de referências à 

identidade, a ação, à memória do CEFET-MG, consubstanciado nos relatos orais 

e nas fontes visuais. 

Nas últimas décadas diversos pesquisadores de ciências humanas utilizam, além 

da tradicional linguagem escrita, novos meios de expressão como instrumentos de 
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pesquisa e ensino, destacando-se entre eles a imagética. Diversos campos do 

saber utilizam imagens visuais das mais diferentes maneiras. 

Nessa perspectiva incorporamos o audiovisual como instrumento de pesquisa e 

ensino e, principalmente, como instrumento metodológico para a construção do 

conhecimento. Para a realização desse trabalho entrevistamos diversos sujeitos 

sociais, que de uma forma ou outra contribuem para a reconstrução da memória 

da Instituição.  

Os depoimentos dos nossos entrevistados possibilitaram a utilização da memória 

como fator de interação entre o passado e o presente, dando vida aos objetos, 

permitindo clarear aspectos importantes da Educação, especialmente os 

relacionados ao cotidiano escolar. Sua riqueza nos levará à criação de um novo 

acervo, com novos dados, informações e leituras do CEFET-MG, cujo objetivo 

consiste em registrar o ponto de vista dos atores sobre seu ofício, suas práticas, 

condições de trabalho e políticas para seus distintos setores. 

 

5. Referências Bibliográficas 
 
BENJAMIN, W., Infância em Berlim por Volta de 1900. In: Obras Escolhidas II. 
São Paulo, Ed. Brasiliense, 1987. 
 
CÂNDIDO, M. I., Documentação Museológica. In Cadernos de Diretrizes 
Museologicas 1.: Superintendência de Museus, Secretaria de Estado da Cultura 
de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2002. 
 
FONSECA, M. C. L., Referências Culturais: base para novas políticas do 
patrimônio. In Inventário Nacional de Referências Culturais: manual de 
aplicação. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Brasília, 2000.  
 
MARTINS, F., Senhores Ouvintes, no ar... a cidade e o rádio. C/Arte, Belo 
Horizonte, 1999. 
 
MAUAD, A. M., Na Mira do fotógrafo. In Anais do Museu Histórico Nacional. Rio 
de Janeiro. – vol. 32.  2000. 
 



 10

 

MENESES, U. T. B., A cultura material no estudo das sociedades antigas. Revista 
de História, NS, n. 115, 1983. 
 
TOSTES, V. L. B., Sobre Matrizes, tempos e parcerias. In Anais do Museu 
Histórico Nacional. Rio de Janeiro. – vol. 32.  2000. 
 
VENTURA, P.C.S., La négociation entre les objets et le public dans les musées 
téchniques et les salons proffessionnels. Tese de doutorado defendida na 
Université de Bourgogne, Dijon, França, 2001. 
 
VON SIMSON, O., Depoimento oral e fotografia na reconstrução da memória 
histórico-sociológica: Reflexões de Pesquisa. B.C.M.U. Campinas. V.3, n.5, p.14-
24 jan/jun. 1991  

 



Desempacotando a Biblioteca da Companhia Editora Nacional: 
organização e estrutura do banco de dados do acervo bibliográfico 

 
Maria Rita de Almeida Toledo – EHPS – PUC/SP 

 
 
 
Palavras-chaves: Companhia Editora Nacional; acervo bibliográfico; estrutura 

de banco de dados; materialidade. 

 
Estou desempacotando minha biblioteca. Sim estou. Os livros, portanto, ainda 
não estão nas estantes; o suave tédio da ordem ainda não os envolve. 
Tampouco posso passar ao longo das fileiras para, na presença de ouvintes 
amigos, revistá-los. Nada disso vocês têm de temer. Ao contrário, devo pedir-
lhes que se transfiram comigo para a desordem de caixotes abertos à força, 
para o ar cheio de pó de madeira, para o chão coberto de papéis rasgados, por 
entre pilhas de volumes trazidos de novo à luz do dia após a escuridão de dois 
anos justamente, a fim de compartilhar comigo um pouco da disposição de 
espírito – certamente não elegíaca, mas, antes, tensa – que estes livros 
despertam no autêntico colecionador.  (Benjamin, 1997, p.227) 

 

É com essa cena que Walter Benjamim, em um texto intitulado 

“Desempacotando minha biblioteca”, nos convida a pensar a relação do 

colecionador com a coleção; e o modo peculiar que este dá sentido ou ordem à 

desordem de sua coleção. 

 

Certamente, a discussão que trago aqui não espelha, exatamente, o processo 

de formação de uma coleção, por alguém que escolhe, por uma razão 

qualquer, adquirir ou  “amontoar” objetos de sua predileção. Mas, a disposição 

que aqueles que se propõem a remexer, desmontar, organizar ou reorganizar 

determinada coleção de documentos, de livros, de objetos guarda 

proximidades com os colecionadores “autênticos” pensados por Benjamim: o 

gosto pela descoberta; o fascínio pelos objetos que compõem a coleção; uma 

relação com as coisas que não põe em destaque o seu valor funcional ou 

utilitário, a sua serventia, já desaparecida, transformado em vestígio;  mas que 

“as estuda  e as ama como palco, como o cenário de seu destino”...  

Para o colecionador de Benjamim, a aquisição de cada peça é o ato que 

possibilita envolvê-la em um “círculo mágico”: “tudo o que é lembrado, 

pensado, concientizado, torna-se alicerce, moldura, pedestal, fecho de seus 

pertences” (Benjamin, 1997, p.228); “a época, a região, a arte, o dono anterior 
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– para o verdadeiro colecionador todos esses detalhes se somam para formar 

uma enciclopédia mágica, cuja quintessência é o destino de seu objeto”: a 

prateleira do colecionador (idem, p.228). O esforço dos organizadores de 

coleções, fundos documentais ou objetos são, em certo sentido, para 

disponibilizar a outros os objetos guardados, por meio dessa “enciclopédia 

mágica”. Mas, diferentemente do colecionador autêntico de Benjamim, para 

quem a “enciclopédia mágica” serve para legitimar a entrada do objeto em sua 

prateleira ou vitrine; as “enciclopédias mágicas”, produzidas no esforço de 

organização dos acervos públicos ou privados, são construtos  que possibilitam 

a apropriação dos objetos por outros que darão a eles destinos diversos: 

informantes da história; objetos de curiosidade; objetos de estudos etc.  

Esse esforço de tirar dos depósitos, dos porões ou de banheiros, 

geralmente, com vazamento, as caixas entulhadas e delas o seu conteúdo, 

para limpá-los e dar ordem a esses objetos; para torná-los acessíveis, 

manipuláveis; guarda a necessidade de decifrar as razões que levaram 

homens e mulheres a cumularem esses objetos. Em certo sentido reconstruir, 

revitalizar e ainda decifrar a “enciclopédia mágica” que um dia legitimou o 

acumulo de papéis, de livros, de objetos em lugares esquecidos, por aqueles 

que, mesmo não sendo colecionadores autênticos, se preocuparam - ou foram 

obrigados - a colecionar ou guardá-los.  

O que trago aqui para conversarmos é a estrutura do banco de dados 

que propus para organização de parte do Acervo Histórico da Companhia 

Editora Nacional. Ela pode, de ser modo, ser entendida como a estrutura da 

“enciclopédia mágica” que pretende por em circulação os materiais  que 

desempacotei há um ano e que ficaram guardados, sem ver a luz, na 

escuridão, por muito tempo. 

 O acervo Histórico da Nacional é constituído pelo fundo documental e 

pelo fundo bibliográfico1. No fundo documental encontram-se os documentos 

                                                 
1O fundo documental, até o início de 2005, estava dividido em dois diferentes depósitos: um na Vila Maria, 
que guardava o chamado arquivo morto da Nacional; e outro na rua Joli, sede da editora, chamado de 
arquivo vivo. No final de 2005, a sede da Editora foi transferida para o Jaguaré. Com a mudança pode-se 
realizar a unificação do fundo documental Para isso foi necessário realizar a operação de descarte do 
conjunto documental do depósito da Vila Maria. Neste depósito os documentos estavam armazenados em 
caixas de papelão ou pastas-arquivo com pouca ou nenhuma indicação sobre seus conteúdos, datas ou 
procedência de produção, dispostos em oito prateleiras de aproximadamente 30 metros comprimentos e 
2,5 metros de altura cada. Os documentos estavam em risco de decomposição, pela falta de condições 
que o ambiente oferecia, com excesso de poeira e umidade; pelas condições de armazenamento. Com a 
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produzidos pelos diferentes departamentos da Nacional: os documentos da 

Diretoria; do Departamento Editorial; do Departamento de Produção; da 

Contabilidade e Comercial; do Departamento Pessoal e do Departamento 

Jurídico, além das obras das artes das capas, ilustrações e do material de 

composição da propaganda da Editora. O bibliográfico é composto por três 

diferentes coleções: a que pertencia a Nacional; a de livros do IBEP – editora 

que adquiriu a Nacional, em 1981; e pela chamada biblioteca de referência. 

Esse conjunto contém por volta de 30 mil volumes, entre livros, folhetos e 

revistas. 

 O projeto que tem dirigido a organização do Acervo pretende  recuperar 

os  arquivos documentais da Nacional de modo que a documentação se torne 

acessíveis aos pesquisadores e interessados; pretende a catalogação da 

biblioteca histórica, articulando os dois acervos (de livros e documental) de 

modo que toda a atividade editorial realizada pela Nacional, nos seus 80 anos 

de existência, esteja acessível ao público e ao departamento editorial da 

mesma. 

Um dos instrumentos de articulação dos fundos documental e bibliográfico é 

justamente o banco de dados. Esse banco ganha, assim, três funções 

fundamentais: 

1) o recenseamento dos livros, revistas e folhetos da coleção 

bibliográfica; 

2) instrumento de localização física dos títulos  na biblioteca; 

3) reconstituir, em forma de dados, a história dos títulos assinados pela 

Nacional, relacionando-os com os documentos que foram produzidos 

neste processo. 

As duas primeiras funções são fundamentais para a própria ação de guarda do 

material ali encaixotado durante anos.  

Já a terceira função é mais ambiciosa e pretende trazer  a tona a lógica de 

composição deste acervo.  

Parte da assertiva de Chartier “de que não existe texto fora do suporte  que o 

dá a ler, que não há compreensão de um escrito, qualquer que ele seja, que 

não dependa das formas através das quais ele chega a seu leitor” (Chartier, 

                                                                                                                                               
operação de descarte os documentos foram recondicionados e, atualmente, passam pelo processo de 
limpeza e classificação.  
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1990, p.127). Entendem-se os impressos como objetos materiais passíveis de 

análises específicas, interessadas em desvendar as estratégias das quais são 

produto. Revistas, livros, coleções não são mais apenas informantes das idéias 

postas em circulação, são suportes organizadores dessas idéias, constituídos 

por dispositivos de leitura específicos e peculiares. Assim, a mediação editorial 

ganha relevância e os dispositivos de escrita, produto dessa ação, aparecem 

como as marcas fundamentais da história da transformação do texto em livro. 

Essa mediação editorial também se faz pela escolha de repertórios de textos e 

autores publicados, de gêneros, de formas de impressos para determinados 

públicos (Chartier, 2002). Os processos de publicação dos textos, que implicam 

sempre numa pluralidade de espaços, técnicas, de máquinas e indivíduos, em 

diferentes decisões e intervenções que deram aos textos suas diferentes 

formas materiais. 

Isso implica levar em conta, no exercício de ordenar essa coleção, não só os 

textos que constituem o acervo (seus nomes), mas, também, a materialidade 

destes textos, dando a ver a própria lógica empregada pelos editores para 

oferecer ao leitor objetos materiais específicos. A terceira função, portanto, do 

banco de dados é a de sintetizar o processo de materialização dos títulos no 

período em que foram da Companhia Editora Nacional. 

Para tanto, é necessário apresentar o modo peculiar com o qual a Nacional 

organizou e administrou seus negócios. 

 

Uma breve história da Companhia Editora Nacional 
O nascimento da Companhia Editora Nacional   

 

 A Monteiro Lobato e Cia, premida pela necessidade de aumentar sua 

produção, resolve investir em uma oficina gráfica de grande porte, contraindo 

dívidas enormes. Essas dívidas, aliadas a uma conjuntura desfavorável, 

levaram a Monteiro Lobato e Cia à bancarrota. Conjugaram-se a Revolução de 

1924, em São Paulo, que paralisou os trabalhos da editora; a seca prolongada 

de agosto de 1925, que paralisou os trabalhos da gráfica e a política 

deflacionária de Bernardes, baseada na retratação dos créditos, para que a 

Editora fosse impedida de pagar as dívidas, pedindo falência em 1925. Apesar 
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de sua arrojada política de expansão, a editora não suportou o crescimento 

muito rápido, baseado em dívidas (Beda, 1987). 

No mesmo ano, a Cia Editora Nacional recomeça com os fundos 

editoriais da antiga editora falida, e dá continuidade aos padrões de edição por 

ela estabelecidos. Usando muitas das estratégias testadas pela Monteiro 

Lobato e Cia, a Nacional retoma o terreno perdido com a falência2. Em 

7/2/1927, Lobato comenta em carta ao amigo Godofredo Rangel: 

A nossa nova empresa editora vai com todos os ventos favoráveis 
(...) Queres ver como entre nós vão as coisas evoluindo e como já 
está ficando yankee a nossa técnica editora? Anos atrás, na velha 
companhia, quando tirávamos de uma obra 3.000, todo mundo 
achava que era arrojo. Pois, hoje começamos com 10.000; se a 
obra tem qualidades excepcionais. (...) E soltamos uma avalanche 
de papel sobre o público como se fosse droga de farmácia, um 
Biotônico. Anúncios, circulares, cartazes, o diabo. O público 
tonteia, sente-se asfixiado e engole tudo. (...) Editar é fazer 
psicologia comercial. (Lobato, 1956:298-299).   
 

 Ainda, no final dos anos 1920, a Nacional sofre mais uma modificação: 

Lobato, que à época era Adido Cultural do Governo de Washington Luís nos 

Estados Unidos, encantado com o desenvolvimento norte-americano, aposta 

todo seu capital na Bolsa de Valores de Nova York. A economia norte-

americana quebra em 1929 e Lobato quebra junto. Nesta circunstância foi 

obrigado a vender todas as suas ações para seu sócio – Octales Marcondes 

Ferreira3. 

No início dos anos 30, Octalles Marcondes Ferreira dá início ao projeto de 

expansão de seus negócios com o livro. Para fortalecer sua posição no Rio de 

Janeiro, na época Distrito Federal, adquire a Civilização Brasileira, com todo o 

seu catálogo4, consolidando a posição de maior editora do Brasil (Hallewell, 

1985). 

                                                 
2 Sobre a fundação da nova editora de Lobato e Marcondes Ferreira, ver Beda, 1987:177. 
3 Lobato permanece na Nacional como autor, tradutor e consultor até sua saída definitiva, com a fundação 
da editora Brasiliense, em 1946 [Lobato morre em 1948]. 
4 O nome da Civilização Brasileira também foi usado para a filial que Marcondes Ferreira abre em 
Portugal. Até então, o comércio de livros entre Portugal e Brasil consistia em exportação de livros para o 
Brasil. Já em outubro de 1932, os livros da Nacional – Civilização Brasileira inundaram o mercado 
português, com suas capas coloridas e chamativas. Em 1944, Marcondes Ferreira vendeu sua filial de 
Lisboa para o gerente – Antônio A de Souza Pinto – que a transformou em Livros do Brasil. As duas 
editoras continuaram tendo uma estreita relação comercial, negociando traduções e distribuição de livros 
nos dois países e no mercado africano (Hallewell, 1985). 
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Editar coleções: a política da Companhia Editora Nacional5

 

Desde seu primeiro ano de existência, a Nacional dividiu sua produção 

em livros escolares, de literatura e poesia. A partir destas duas fatias do 

mercado, começa a diversificar seu fundo com obras de diversos tipos: de 

higiene, saúde, área jurídica, divulgação científica etc. As obras, como herança 

das estratégias usadas na fase anterior, são ordenadas em séries ou coleções, 

ou seja, o acervo editorial é classificado e organizado em função das fatias do 

mercado aos quais estava destinado. Em 1931, há um esforço em converter e 

organizar as publicações em coleções e séries (Beda, 1987: 236). As coleções 

também permitiam à editora trabalhar com diferentes públicos, cujas 

competências de leitura eram diferenciadas, selecionando, adaptando e 

ordenando os textos sob a rubrica das coleções.6 Em 1939, o fundo editorial já 

se encontra praticamente inteiro assim organizado. 

Cada coleção define-se pelo público que pretende atingir, ordenando o 

espaço de leitura: Biblioteca para Moças: “a mais criteriosa coleção para 

moças, publicada em nossa língua”; Biblioteca do Espírito Moderno: “visa 

coordenar para o público leitor brasileiro, dentre as obras consagradas pela 

aceitação pública, aquelas que mais diretamente buscam condensar, 

esclarecer e popularizar a herança cultural da espécie(...)”, Coleção 

Terramarear: “não basta aprender ler. É preciso que o menino leia! Mas ler 

que livros? Ler os livros da coleção Terramarear, livros especialmente feitos 

para os meninos, para a juventude em geral.(...)” etc. No catálogo da Nacional 

de 1939, os livros estão dispostos em 20 coleções diferentes7, definidas pelos 

interesses do leitor visado (Catálogo Geral n. 14, 1939) 

                                                 
5 Para uma discussão sobre a política de editar coleções no processo de expansão do mercado editorial 
paulista, consultar Toledo (2001). 
6 Para Lajolo e Zilberman, as editoras Globo e Nacional teriam introduzido o romance policial traduzido, 
na década de 1930, educando o público leitor brasileiro para o consumo deleitado de crimes, suspeitas e 
detecções (Lajolo e Zilberman, 1997:116). No caso da Nacional, os romances policias pertenciam à 
mesma série – Série Negra – que selecionava e adaptava os romances para o gosto do público brasileiro.  
7 As coleções são: Coleção Para Todos; Série Negra; Biblioteca para Moças; Coleção Terramarear; 
Literatura Infantil (BPB); Livros Didáticos (BPB); Livros Didáticos (Coleção Don Bosco); Atualidades 
Pedagógicas (BPB); Iniciação Científica (BPB); Brasiliana (BPB); Biblioteca de estudos comerciais e 
econômicos; Biblioteca  de Cultura Jurídica e Social; Biblioteca do Espírito Moderno; Biblioteca Médica 
Brasileira; Coleção Cristiana; Coleção Viagens; Coleção “Os mais belos poemas de amor”; Coleção “Os 
grandes livros brasileiros”; Coleção “Livros do Brasil”; Romances do povo. As obras fora de coleções são 
classificadas em:  Contos e Crônicas de nossa história; Literatura – Biografia – Filologia – Crônicas - 
Ensaios de História e de Crítica; Regionalismo e Humorismo; obras diversas. (Catálogo de 1939) 
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Coleção Para Todos (de traduções da literatura universal, com 

encadernação barata e preços módicos); Série Negra (com romances de 

suspense e terror); Biblioteca para Moças (literatura selecionada para moças, 

inspirada na coleção francesa); Coleção Terramarear (romances de aventura, 

voltados para o público infanto-juvenil); Literatura Infantil (Biblioteca 

Pedagógica Brasileira – ai eram publicados os livros de Lobato); Livros 

Didáticos (BPB); Livros Didáticos (Coleção Dom Bosco); Atualidades 

Pedagógicas (BPB); Iniciação Científica (BPB); Brasiliana (BPB); Biblioteca de 

estudos comerciais e econômicos; Biblioteca de Cultura Jurídica e Social; 

Biblioteca do Espírito Moderno (dividida em séries – com proposta de formação 

do leitor moderno); Biblioteca Médica Brasileira; Coleção Cristiana (com 

romances para moças católicas); Coleção Viagens; Coleção “Os mais belos 

poemas de amor”; Coleção “Os grandes livros brasileiros”; Coleção “Livros do 

Brasil”; Romances do povo (Catálogo Geral n.14, 1939).  

As obras fora de coleções eram classificadas em:  Contos e Crônicas de 

nossa história; Literatura – Biografia – Filologia – Crônicas - Ensaios de História 

e de Crítica; Regionalismo e Humorismo; obras diversas. (Catálogo de 1939) 

A especialização do livro, pelo perfil do leitor, permitia à editora uma 

organização interna também especializada, coordenada pelo editor geral. Cada 

coleção ganhava um diretor que, especializado no assunto, podia acompanhar 

atentamente os movimentos do mercado, selecionando originais adequados e 

percebendo, pelo conhecimento das práticas culturais em torno dos leitores 

visados, as novas possibilidades de expansão do livro naquela determinada 

fatia do mercado.  

 Um mesmo texto, nesta perspectiva, pode ser destinado a públicos 

diferentes, apresentado e formas materiais diversas; deslocado de seu destino 

original conforma a representação do publico leitor e as necessidades políticas 

e economias da casa de edição. É visando capturar esse processo de 

produção e de deslocamentos da trajetória dos títulos que compõem o fundo do 

Acervo da Editora que o banco de dados foi projetado. 

 

A estrutura do banco de dados8

                                                 
8 Esse modelo de dados foi concebido por mim, assessorada por Paulo Roberto Suzuki, especialista em 
processamento de dados. 
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A estrutura do banco de dados é dividida em duas chaves de entrada: uma que 

possibilita a localização do texto; a outra que acompanha a sua trajetória 

material sob o selo da Nacional. 

A primeira chave de entrada, denominada identidade do texto, é composta 

pelo título e subtítulo do texto; por sua autoria; e pela sua origem (no caso das 

traduções são identificados o título original; a editora que vendeu os direitos de 

tradução; o idioma; o ano de publicação; a edição e a cidade da editora). Esses 

dados são considerados “estáveis”, de modo que, mesmo que as formas 

matérias do texto variem ao longo do tempo, o texto em si é localizável por 

meio destas informações.  

A combinação das informações permite que homônimos sejam diferenciados 

(não há dois livros de um mesmo autor com o mesmo título e sub-título); A 

combinação permite também localizar a procedência de diferentes traduções 

de um texto a partir de diferentes versões pela identificação da origem do 

copyright.  

A segunda entrada, denominada edição, é composta pelas informações que 

dão a ver a materialização do texto em livro, assim como as transformações 

que este sofre ao longo do tempo. Para tanto, está subdividida em sete grupos 

de informação: 

a) identidade da edição: composta pelo número da edição; e o ano da 

publicação da mesma. 

b) localização da edição no leque editorial: a série ou coleção a qual 

pertence a edição; o número do volume que lhe foi destinado naquela coleção 

ou série; o nome do organizador/diretor da coleção;  

Essas informações permitem não só localizar o destinatário previsto para o 

texto, mas também recuperar o conjunto de textos que lhe acompanhavam em 

uma determinada coleção. Por meio dessas informações também é possível 

acompanhar os deslocamentos de destinação operados ao longo do tempo. 

Assim, por exemplo, Saudade – de Thales de Andrade – desde que entrou 

para o fundo editorial da Nacional tem como destino a coleção de livros 
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didáticos; nos anos 60 passa a figurar entre os livros da coleção de literatura 

infantil9. 

c) Autor secundário: nome; tipo de participação na edição. Essas informações 

procuram dar a ver a participação de outros autores em uma determinada 

edição como: tradutores; prefaciadores; adaptadores; ilustradores, 

apresentadores etc. Produzem o que pode-se denominar de aparelho crítico de 

uma edição – os dipositivos de didatização ou sofisticação de uma determinada 

edição.  

d) produção: produção da revisão; composição de página; tipografia ou 

gráfica; tiragem; co-edição/cidade. Essas informações permitem recuperar, de 

ser modo, as atores da produção direta do livro – os revisores os compositores; 

as empresas gráficas que participaram da produção daquela edição; também 

permitem recuperar as condições de produção da edição – sobretudo no caso 

de co-edições; além disso, permitem recuperar a extensa da edição, pela 

tiragem que essa obteve; 

e) descrição física: número de página; outros itens de composição do texto; 

tamanho do livro; número de volumes ou tomos. Essas informações permitem 

recuperar a descrição do suporte material no qual o texto é dado a ler 

f)localização do título: localização física do livro no acervo; ISBN; Dewey:; 

chave documental. Com essas informações pretende-se não só localizar o livro 

no acervo da biblioteca, como também o lugar em que o texto está localizado 

em outros acervos. Além disso, com a Chave documental é possível localizar 

os documentos no acervo documental que se referem à produção daquela 

edição. É por meio da chave documental que os dois fundo do Acervo serão 

articulados. 

g) outras informações: descrição; imagem da capa; observações. Este 

conjunto de informações pretende complementar os dados gerais da edição. 

Essa estrutura de banco de dados pretende, como apresentado, recuperar a 

trajetória da produção material dos textos selecionados pela Nacional para 

compor seu leque editorial. O conceito de materialidade aqui é entendido como 

todo o processo que envolve transformação do texto em livro. Livro que, por 

sua vez, tem sempre um destinatário previsto. Nesta perspectiva, a proposta de 

                                                 
9 É importante notar que todo o livro é modificado então: tamanho, capa, tipo de papel etc. 
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recuperação das informações contidas nos livros desta coleção objetiva 

produzir pistas sobre o modo peculiar por meio do qual uma casa editora 

interferiu na cultura. A “enciclopédia mágica”, produzida no desempacotar  

dessa coleção, se constrói na tensão entre a necessidade de dar nova ordem 

ao que está em desordem; e decifrar a lógica de composição da seleção 

desses objetos – ou a sua antiga ordem. É essa tensão que permite a 

construção dos “círculos mágicos” em torno dos objetos aos quais se refere 

Benjamin. 
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Arquivos Escolares: práticas das organizações dos professores 
(1900 – 1955). 

 
Marilena A. J. Guedes de Camargo - Universidade Estadual Paulista de Rio 

Claro  
 

 

Palavras-chave: cultura escolar; práticas discursivas; dispositivos de controle; 

subjetividade. 

 

Embora esquecidos por pesquisadores de História da Educação e 

agentes da instituição de ensino (professores, diretores, bibliotecários e 

outros), o arquivo escolar do Joaquim Salles, com sua documentação e 

impressos em formas diferentes, tem importância não somente para a 

reconstituição objetiva do passado, da subjetividade e das sensibilidades 

próprias aos homens da época, como também constitui, com a reunião de 

vários textos, a identificação de uma camada de cultura escolar. 

No levantamento desse arquivo escolar, investiguei os manuscritos, 

depoimentos escritos e as mensagens de vários escritores, os livros especiais 

em que se inscrevem ou transcrevem fatos, atos, ou mesmo se registram 

certas ocorrências particulares e públicas. 

Iniciei, portanto, esta pesquisa com o propósito de distinguir práticas 

das organizações dos professores, no primeiro Grupo Escolar Público da 

cidade de Rio Claro, o “Cel. Joaquim Salles”. Tive também o intuito de verificar 

os dispositivos de controle entre uma série de construções discursivas, por 

meio da análise dos materiais históricos. 

Delimitei o período que pretendia focalizar, considerando desde o 

nascimento da escola pública primária em Rio Claro até 1955. Recortei dentro 

da história essa data porque notei uma diferenciação sofrida pelo arquivo 

escolar: como uma espécie de parada, motivada talvez pelo desenvolvimento 

das ciências e o avanço da tecnologia. Estas provocaram um aumento nas 

espécies de documentos e nas maneiras diversas de sua reprodução quando, 

então, surgiu um volumoso número de papéis de ensino público. Em 

contrapartida, diminuiu o número de manuscritos que eram feitos nessa 
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instituição e de usuários do manuseio desses papéis. 

Na documentação pertencente à escola, encontrei arrolados os 

princípios, as regras, os preceitos, as normas que funcionavam para dirigir a 

conduta e as atitudes do professorado. Essa documentação estava ligada, por 

um lado, a um sistema de gestos, ao uso das palavras, aos dispositivos e às 

formas orais da cultura, que compreendo como “tradicional”, e à circulação da 

escrita manuscrita, que se tornou depois impressa. De outro lado, a 

investigação visou manipular documentos voltados para o discurso, no qual o 

objeto são as maneiras das práticas, com seus desvios e ordenamentos.  

Desenvolvi, assim, uma análise, construindo e desconstruindo as 

práticas discursivas que se evidenciaram a respeito das organizações dos 

professores em determinados períodos históricos. Pretendi utilizar a noção de 

representação da prática como construtora da memória, pois ela emerge dos 

lugares e momentos diferentes em que é construída. Ao interpretar essa 

instituição, deixei o acento recair sobre as representações do mundo social e 

nas estratégias, traduzindo relações e posições daqueles que constituíram 

cada grupo e comunidade. 

Os resultados obtidos na Escola Joaquim Salles, que emergiram da 

matéria dos escritos e dos objetos reais e simbólicos, darão uma idéia de como 

a organização dos professores, através dos referidos anos, se desenvolveu 

mediante uma normalização de seus próprios comportamentos. 

1. A Escola: resíduos originários 

A origem da escola deu-se durante a supremacia política da família 

Salles, no comando das políticas nacional e municipal. Criado assim, em 17 de 

março de 1900, como um marco do poder “sallista”, o Grupo Escolar teve o 

Coronel Joaquim Augusto de Salles como seu patrono, título que lhe dera a 

condição de personificar-se como a referência eleitoral do município e região. 

Nessa época, a educação pública emergia como propaganda das conquistas 

republicanas e era um instrumento de ação política para uma sociedade 

motivada pelo voto. Sua necessidade estava marcada por altos índices 

nacionais do analfabetismo e com a expectativa do aumento dos segmentos 

populares, em fase de concentração urbana (Arquivo Histórico do Município de 

Rio Claro, SP). 
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Em Rio Claro, a instrução pública era desprezada pelas elites, 

porquanto “os ricos” viam-na como algo desprestigiante, dando preferência ao 

ensino privado. É que os rio-clarenses “abastados”, habituados ao pagamento 

do estudo dos filhos, não concebiam o ensino sem a necessária remuneração 

(Penteado, 1983, p. 87-88). 

Era a época em que se tratava a criança como um “homem em 

miniatura”. Considerava-se uma instrução e uma educação essencialmente 

precoce que contrariam seu desenvolvimento por julgarem a criança 

constituindo, tanto física como psiquicamente, um tipo especial. Diziam, porém, 

educadores como Vasconcellos: “há necessidade de tratar a criança como uma 

criança, de não perturbar e contrariar a natureza, de conformar o ensino e a 

educação ao seu estado de desenvolvimento físico e psíquico e de recolher os 

meios que a criança sinta e compreenda” (Vasconcellos, s/d, p.7-8). Também, 

conforme James: “(...) a riqueza, a originalidade de um espírito são 

proporcionais à sua faculdade de atenção continuada; num espírito fecundo as 

idéias germinam, desenvolvem-se e crescem por si mesmas, a cada instante 

enriquecem-se de uma consciência nova que encanta e fixa a atenção” 

(Ibidem, p. 320-321). 

Pois bem. O Grupo Escolar Joaquim Salles foi instalado oficialmente 

à Avenida Cinco, nº 59, Largo da Matriz, em 02 de junho de 1900. Os visitantes 

percorreram a escola e muitos escreveram no Livro de Visitas que o Grupo 

Escolar funcionava como estabelecimento de ensino de “curado asseio e boa 

ordem”; os alunos eram dos “mais adiantados” e de “aproveitamento 

apreciável”, e existia entre o diretor e seu corpo docente “afetuosa harmonia”. 

Enalteciam a escola como sendo “a mais bela obra que fora criada naqueles 

últimos anos e engrandecia Rio Claro e o Brasil” (Livro de Visitas, 1900- 1925). 

Em 29 de janeiro de 1941, o Grupo possuía o seu arquivo escolar 

pelas formas discursivas e regras de prá11ticas diversas. 

2. O arquivo escolar do “Joaquim Salles” 

“Por que os arquivos?”, perguntam Nunes e Carvalho, ao que elas 

dizem: “Não só porque é com relação a eles que o problema das fontes é mais 

complexo, mas também porque contêm informações inestimáveis (muitas 

vezes inéditas!), necessárias ao cotejo e crítica de informações provenientes 
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de outras fontes e da própria historiografia educacional já produzida” (Nunes; 

Carvalho, 1993, p.26). 

Mas o que entender por arquivo? 

Indo ao dicionário, vejo que arquivo pode ser entendido como 

"depósito onde se guardam diplomas, escrituras públicas, processos, tratados 

com países estrangeiros, e outros documentos escritos ou impressos" (Caldas 

Aulete). Arquivo pode ser também considerado um “lugar importante não só 

para a preservação de documentos relativos a diferentes temáticas, mas como 

fonte imprescindível para a pesquisa” (Araújo; Batalha, 1999, p. 72). A 

caracterização de arquivos escolares pode ser dada como o “conjunto de 

documentos organicamente acumulados, cujas informações permitem a 

trajetória de vida de seu titular” (Vasconcellos, 1999, p. 42).  

Mas, quero aqui entender arquivos escolares como o depósito de 

preservação e organização de documentos ao longo da história das instituições 

de ensino que, uma vez disponíveis à pesquisa, põem em evidência as práticas 

de várias pessoas e suas representações. 

As instituições que se prestam ao estudo da organização dos 

arquivos podem ser entendidas como “depósitos centralizados de documentos, 

assim como práticas quais a avaliação, arranjo e descrição, preservação e uso” 

(Jardim, 1999, p. 22). Quanto à preservação, é importante assegurar a 

“inteligibilidade dos documentos para facilitar a permuta de dados através do 

tempo” (Dollar, 1999, p. 23). Muitas vezes, a compreensão crítica da trajetória 

da educação no nosso país fica comprometida pelo desconhecimento dos 

acervos existentes nos arquivos, bem como pelo não-uso dos acervos 

organizados e disponíveis para a pesquisa e pela compreensão estereotipada 

do material arquivístico, que é utilizado como sendo um objeto acabado e 

probatório de determinadas posturas teóricas (Nunes; Carvalho, 1993, p.30). 

Ao pesquisar o arquivo do Joaquim Salles, o mundo que encontrei, a 

cada momento, trouxe vestígios das épocas passadas, dos que vivenciaram 

aquela situação. Foi, para mim, uma “obra em comum”, pois, permitiu encontrar 

os “outros” através dos documentos, papéis, correspondências oficiais, livros. 

Encontrei homens nas suas representações e também figuras pequenas e 

insignificantes nas coisas invisíveis enquanto visíveis. 
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O passado em que vivemos compreende o passado com os quais 

nos comunicamos, e é ouvindo os outros, por meio das palavras escritas, que 

esse mundo, com o qual nos comunicamos, pode ser chamado, segundo 

Hegel, de “o mundo do espaço objetivado”. É a partir dele que nos recuamos 

através do tempo e procuramos fazê-lo parecer tal como foi. Isto é que torna a 

história uma mistura de continuidade e descontinuidade, de particularidades 

que nos surpreendem. Ver a história é “procurar compreender certos processos 

que operam na história da sociedade, bem como a ordem subjacente à 

transformação constante da história e às leis que governam a formação de 

estruturas históricas” (Elias, 1990, p.15-16). 

Entendo assim, que a retomada do arquivo não se dá com o objetivo 

de verificar uma parte fixa e estática, mas ela deve constituir o fundamento da 

mudança das relações que os homens firmam entre si. 

Portanto, a documentação existente no arquivo do Joaquim Salles 

se inscreveu em um patrimônio histórico, e os documentos em evidência 

garantiram que se reconhecesse uma disponibilidade e valor de informações.  

Porém, esse arquivo está longe de seu uso e preservação. Por isso, 

encontrei dificuldades em selecionar os papéis, correspondências oficiais, 

livros, os mais comuns. Dispersos, amontoados em prateleiras de madeira mal 

acabadas, divisei, numa primeira visão, documentos, papéis empoeirados e 

amarelecidos pelo tempo. Depois, numa visão demorada, deparei com 

documentação esparsa, em livros manuscritos empilhados ao acaso: Livros de 

Registro Administrativo, Protocolo, Termos de Visita, papéis de Decretos, Atas. 

São textos documentais que “mantém uma relação transparente como a 

realidade que apreende” e obedecem a processos de construção onde se 

investem conceitos dos seus produtores e onde se estabelecem as regras de 

escrita do gênero de onde surtiu o texto (Chartier, 1990, p. 63). 

Comecei com o gesto de separar, de reunir, de transformar em 

documentos certos objetos distribuídos de outra maneira; consistiu em produzir 

tais documentos, pelo simples fato de recopiar, transcrever estes objetos 

mudando ao mesmo tempo o seu lugar e o seu estatuto. Este gesto constou 

em isolar um corpo e desfigurar as coisas para constituí-las, como peças que 

preencham lacunas de um conjunto, proposto a priori (Certeau, 2002, p.81). 
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Depois, selecionei o material por critérios de datas e tipos que se persistiam. 

3. O socialismo pedagógico e o humanismo 

Nesse arquivo presumi que, pelas obras aí existentes, eram lidos 

Durkheim, Dewey, Anísio Teixeira, Lourenço Filho e Sampaio Dória, grandes 

influenciadores e destaques na Educação. Então, visualizei duas correntes: 

uma que aproximei do “socialismo pedagógico” e outra me pareceu um tanto 

“humanista”. Depois, deduzi que as duas estavam de tal maneira misturadas 

que não dava para decifrar o que era uma e outra. Mas, por fim, tal suposição 

foi confirmada quando encontrei alusões ao socialismo pedagógico e ao 

humanismo nos livros Inventário (1954 a 1957) e Atas (1923 a 1926; 1933 a 

1938; 1942 a 1945) na convocação para reuniões de professores. 

O “socialismo pedagógico” era uma forma de ter a educação como 

socialização e a escola como parcela dessa sociedade. O “humanismo” era 

uma forma com que se distinguia a formação integral da personalidade, a 

expansão de seus valores e o desenvolvimento do “corpo, intelecto e espírito”.  

Os docentes do Joaquim Salles buscavam os ideais da educação na 

própria sociedade, na qual a função formativa imperava, e inspiravam-se 

principalmente em Durkheim. Atribuíam à educação um caráter de ajustamento 

à vida social em determinadas condições de tempo e de espaço. E numa 

reunião pedagógica, escreveram assim: “O homem, só é homem vivendo em 

sociedade, porque é ela que nos faz dominar os instintos e paixões a favor de 

outros mais elevados” (Atas, 1942 -1945). 

Não é intenção, aqui, analisar Durkheim, mas é oportuno saber de 

sua contribuição à Educação e as exigências do comportamento social na 

época. O que se tem em vista é que Durkheim “aventou a possibilidade de 

atuar sobre a realidade social amparado num sistema teórico, orientando as 

decisões e modelando os comportamentos” (Mazza, 2001, p. 100). 

Tive a impressão de que os professores do Grupo Escolar Joaquim 

Salles estavam longe do que Durkheim propunha. Destacavam a concepção 

durkheimiana, mas não a assumiam como categoria social pela qual definiria 

uma posição em termos de uma educação ou modo de vida. Não acrescentava 

ao indivíduo idéias, conhecimentos, formas de sentir e ver, próprias dessa 

visão. Importava, sim, “formar bons homens” para viver em sociedade. 



 7

Assim eles já se expressaram na Reunião de Professores no ano de 

1927: “A nossa sociedade deve formar homens bons que sejam possuidores de 

espírito de luta capaz de defender com honra a Pátria e que possam transmitir 

aos que forem seus alunos. Isto é o máximo do patriotismo” (Atas, 1927-1928). 

Vemos que com os professores havia uma proposta doutrinária e moralizadora 

em que os alunos deveriam não ter noções de “degeneração da sociedade” 

fornecendo “homens bons” que soubessem amar e honrar a Pátria. Cultivavam 

uma prática discursiva que era como uma pregação moral. Usava-se de uma 

estratégia de controle, pois, enaltecendo o sentido de “ser bom”, acentuava a 

civilidade e o patriotismo, tal qual o Grupo Escolar proclamava. 

Nos anos 1933 e 1935, os livros de Atas, apresentavam uma 

semelhança da corrente socialista com humanista, embora dominasse a 

humanista. Esta destacava o desenvolvimento mental, físico e moral como 

sendo base da formação integral da criança. Priorizava a personalidade e a 

afetividade, acrescentando os valores morais religiosos. O “interesse” aparecia 

como fator importante no desenvolvimento mental do indivíduo e a “sensação” 

como um fenômeno psíquico consecutivo a uma modificação do organismo. A 

“percepção” era tida como uma síntese de sensações. Considerava que era 

preciso vigiar e cuidar do crescimento físico da criança e esta vigilância era 

prescrita segundo Binet. 

A organização dos professores reservava-se o papel de moralizador, 

pois aparecia organizado de maneira a transmitir, de um lado, uma educação 

que preconizava “bons exemplos”, “doutrina moralizante”, e de outro lado, o 

tratamento sociológico sobre a educação, no sentido de dar um caminho para 

os sistemas de ensino. 

4. As práticas na leitura da memória 

Podemos falar em reconstituir acontecimentos, situações, 

instituições, com base nos documentos, ou instituir um documento como 

“documento”. Não estava inclinada a restabelecer as coisas como se deram, 

mas sim, perceber de algum modo a consciência da época. Por memória não 

basta o conhecimento dos fatos, mas, apreender o sentido de uma retomada 

dos valores que aparecem em determinadas situações.  

No presente contexto, a leitura da memória é uma prática encarnada 
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em lugares, trajetórias, hábitos, atitudes. Memória do passado para o presente. 

Não é um processo de negação do passado, mas, sim, de memória que projeta 

o presente com os sintomas do passado. Há um reajuste cotidiano entre a vida 

“que foi” e a vida “que é”. 

Distingui, então, as práticas de organização dos professores 

remetendo a uma temporalidade que “foi” e “é”. Encontrei tal temporalidade, 

principalmente em Atas e Protocolo. 

A forma como professores se reuniam mostrava que havia um cerne 

que os unia. Eles pareciam serem guiados por princípios tidos como 

“democráticos” com o fim de conhecerem as virtudes e os valores que 

dignificavam o homem para terem um futuro promissor. Destacavam escritores 

que se caracterizavam como “personalidades distintas” e com representações 

de homem “capaz”. Esses levavam os esboços de um passado que 

enriqueceria o presente da época fazendo surgir uma passagem de “nós” aos 

homens do passado, que fazem parte de uma memória. Ao observarmos e 

analisarmos a subjetividade de quem observa e analisa, fazemos surgir uma 

outra subjetividade, não a que produz a história, mas é aquela mesma da 

história, que seria a própria história. É a própria subjetividade da História. 

As práticas pedagógicas, segundo diziam os livros de Atas, 

deveriam se desenvolver por intermédio das leituras instrutivas a fim de que os 

alunos recebessem a “aprendizagem de vida”. Era preciso que os livros 

contivessem lições “ricas em exemplos morais”. 

Identifiquei algumas das práticas de controle das atividades de 

alunos quando em sala de aula. Assim, por exemplo, no livro de Protocolo, 

quando o professor se dirigia ao aluno numa forma imperativa: “Aprendam com 

a leitura de bons livros, pois é necessário para a saúde do espírito, pois ele é a 

luz que ilumina o nosso caminho... É na biblioteca que vamos encontrar as 

mais sábias lições que enobrecem a alma...”. 

Encontrei palavras que indicavam certos valores que os alunos 

encontrariam nos livros de leitura. A maioria estava assim evidenciada: “Vamos 

incentivar a coragem aos alunos a fim de que possam exercitar o espírito para 

as boas ações. O bom livro estimula as virtudes e afasta o indivíduo dos vícios” 

(Livro de Protocolo, 1935 a 1941). 
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Havia, por assim dizer, uma estratégia de vigilância na prática de 

fazer as reuniões. O professor dava as dicas para o aluno atender as suas 

aspirações, o que levava a concluir que a forma de se organizar em reuniões 

mantinha uma ligação com o adquirir instrução que era feito pelo “estudar”.  

Mais tarde, no Livro Próprio – Atas de 1955, observei que os 

professores viam que a “Escola Nova” sente petrificar o seu sentido de 

conceito: “A `Escola Nova´ já não é um movimento renovador que se deu na 

educação, por seus preceitos que não são os mesmos”. Isso vai ao encontro 

do que foi publicado em livro: a “`Escola Nova´ não é mais uma pedagogia a 

ser definida, compreendida e criticada num esforço de extração de princípios e 

regras condutoras das práticas em sala de aula” (Camargo, 2000, p. 110). Era 

um movimento que, no fim da década de 1950, tinha, como disse uma 

entrevistada para aquele livro, “causado à época uma ruptura dentro do 

processo de ensino- aprendizagem”. 

Invadia o Grupo Escolar um espírito de nacionalidade entre todos os 

professores. Era uma invasão que atingia a muitas escolas primárias e se 

estendia às municipalidades paulistas. Falava-se que esse Grupo iria 

“administrar” os docentes, para entre eles pensarem quais seriam os melhores 

métodos a adotar para conseguirem o estudo da língua pátria e de outras 

matérias que consolidassem o nacionalismo (Atas, 1923-1945). 

Os professores reunidos invocavam um Brasil diferente. 

Reconheciam a existência de um Brasil de “verdade”, que estava em “sintonia 

com os anseios, com os desejos, com as aspirações da grande massa de seu 

povo”. Eles discutiam a “gente” atrasada do sertão, que era falada por muitos 

que viviam do lado “de cá”, como “tardia, embrutecida pelo espírito da terra”. E 

os professores reunidos traziam uma solução: criar dentro de cada um “elevada 

atitude de fé e esperança a esse povo”. Consideravam “camada primitiva de 

civilização atrasada”, mas que por certo era forte e integral, ganhavam na 

honestidade e no ambiente das realidades “patrióticas”.  

As organizações dos professores tinham como ponto de partida as 

reuniões. Era raro uma organização que durasse mais do que um mês. 

Dissolvia-se logo que o problema tivesse sido resolvido, logo que as 

experiências desenvolvidas cumprissem os objetivos contemplados.  
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Algumas Considerações Finais 

Com o apresentado, verifiquei como, nas épocas em questão, os 

modos de vida emanavam da formação social específica - o Joaquim Salles. 

Desmontei essa formação social, identificando uma vida da instituição escolar e 

uma vida mais pública, daqueles que a cruzavam com gestos, práticas e 

sensibilidades.  

Falar da nacionalidade entre os professores era uma função 

ambivalente porque era vista como conservadora ou renovadora. Os 

professores, enquanto se reuniam, mostravam que queriam modificar o 

ambiente, traziam a “força de sua mudança e progresso”. Mas, por mais que 

mostrassem a favor de princípios e métodos novos, deixavam-se ficar na 

segurança de uma pedagogia conservadora. 

Eram tantas as disposições de regimento nessa época e todas elas 

rígidas com mecanismos de inculcação de comportamentos, formação de 

hábitos e práticas disciplinares, que concluí o quanto essa instituição estava 

constituída de maneira definida: controlar a vida do aluno até mesmo fora da 

escola. 

O grande obstáculo para as pessoas se ajustarem à vida de uma 

instituição escolar é a dificuldade em fazer com que elas, vivendo em mundos 

diferentes, possam exercer influência reciprocamente. Por isso, a existência de 

uma vida escolar vai depender do inter-relacionamento das pessoas em seus 

pensamentos e ações. 
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RESUMO 
 
O Arquivo Histórico do Liceu de Humanidades de Campos (AHLHC) preserva 
em seu amplo acervo documental importantes vestígios da memória e da 
história da educação do estado do Rio de Janeiro. Sua organização, 
sistematização e normatização demandaram um amplo e complexo trabalho 
que consumiu um longo período de tempo por parte dos integrantes do grupo 
de pesquisa que investiga a trajetória histórica das instituições educacionais do 
Norte Fluminense. Esse artigo é um relato das atividades desenvolvidas, que, 
primeiramente, giraram em torno da organização e catalogação do arquivo 
assim como a digitalização de parte dele e, posteriormente, da seleção e 
análise de parte dos documentos encontrados nesse importante acervo, que 
serviram como fontes privilegiadas para diversos trabalhos que tem o Liceu de 
Humanidades, a Escola Normal de Campos e a Escola Modelo “Seis de Março” 
como objeto de pesquisa. 
 
 
 
Introdução  
 

O estudo histórico da instituição escolar, nas últimas décadas, vem 

passando por grandes transformações de caráter teórico e metodológico. A 

perspectiva que estudava a escola a partir, principalmente, do corpo legal 

elaborado desde o Estado, num certo momento histórico, e das obras 

empreendidas por "grandes" educadores, perspectiva que, em conseqüência, 

elaborava amplas explicações gerais acerca dos sistemas escolares, começou 

a não satisfazer mais aos historiadores da educação. Acompanhando uma 

"revolução" produzida no campo da historiografia, principalmente pela 

denominada história cultural, o cotidiano escolar, com suas características 

singulares, contradições e complexidades tem se transformado num objeto 

privilegiado de pesquisa na área. Ao empreender o estudo das instituições 

educacionais desde a perspectiva da compreensão da sua cultura específica, 
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uma quantidade significativa de documentos, negligenciados ou rejeitados pela 

historiografia tradicional, passa a ocupar um lugar central.  

Neste artigo nos propomos descrever e problematizar parte do percurso 

percorrido no estudo de algumas instituições escolares, todas elas co-

habitantes do mesmo prédio e cujos documentos –ou parte deles- encontram-

se num único arquivo escolar: no Arquivo Histórico do Liceu de Humanidades 

de Campos (AHLHC). Sucintamente, ainda, se apresentam as orientações 

teóricas que possibilitaram esse estudo. 
 

O trabalho no AHLHC 
 
Na exposição organizada no ano de 2000 por motivo da inauguração da 

restauração do prédio do Liceu de Humanidades de Campos (LHC), 

monumental solar construído no final do Império, foram exibidos alguns 

documentos escolares representativos da história da instituição. Este fato 

permitiu levantar a suspeita de que muitos outros documentos haveria no local, 

ou seja, de que parte do arquivo da Escola Normal (1894-1954) e do LHC 

(1880--) poderia estar conservada ainda na instituição, por ter sido, aquele, o 

prédio que abrigou o educandário secundário ao longo da sua existência e a 

Escola Normal por sessenta anos.1

Nesse mesmo período, estávamos empreendendo a pesquisa sobre o 

Instituto de Educação Prof. Aldo Muylaert. Escassas referencias escritas tinham 

sido encontradas até esse momento no próprio arquivo dessa instituição, 

constituída a partir da mudança da Escola Normal para novo prédio, e muitos 

interrogantes ainda não tinham encontrado respostas.  

Numa fase ainda exploratória, começamos, paralelamente, a coleta de 

documentos orais, que compõem o Núcleo de História Oral do Centro de 

Ciências do Homem da Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF) . 

Em 2002, já pesquisando a trajetória da Escola Normal de Campos, 

obtivemos permissão da então diretora do Liceu para aceder ao valioso 

                                                 
1 Nesta descoberta e no percurso percorrido ao longo de todo o trabalho de pesquisa 
sobre a Escola Normal de Campos e o Instituto de Educação de Campos, torna-se 
imprescindível destacar a parceria empreendida com Maria Amélia de Almeida Pinto 
Boynard, colega do Laboratório de Estudos de Educação e Linguagem da UENF. 
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arquivo, apoio que continuamos tendo das/os diretoras/es que a sucederam. 

Entretanto, falar em "arquivo", naquele momento, era uma grande ilusão. 

Os primeiros contatos com os "guardados" nos permitiram observar a 

existência de documentos escolares que, sem dúvida, revelariam vestigios do 

cotidiano escolar. Contudo, esses valiosos documentos encontravam-se dispersos 

embaixo de uma escada do prédio principal, sem ordem nem catalogação, passando 

este a se constituir em mais um desafio -se não o maior- para o grupo de pesquisa.2

O relato do trabalho desenvolvido neste arquivo merece grande 

destaque, pelas difíceis decisões que tiveram que ser tomadas, pelo tempo que 

insumiu, pela quantidade de pessoas que o porte da tarefa demandou, pela 

quantidade documental encontrada. Ainda, porque pode servir como fonte de 

inspiração para outras equipes, em outras partes do país. 

Nesse mesmo ano, a equipe, até então composta pela coordenadora da 

pesquisa -e co-autora deste artigo- e Maria Amélia Boynard, ampliou-se, com a 

incorporação de três bolsistas de Iniciação Científica à equipe de pesquisa. Um 

aluno de Mestrado em Políticas Sociais -co-autor do presente texto- 

deslumbrou-se com as possibilidades de pesquisa vislumbradas, e direcionou 

seus estudos para a compreensão da cultura escolar do LHC na Era Vargas.  

Começou, então, a muitas mãos, a organização sistemática do arquivo. Aos 

poucos, os “papéis” que se amontoavam desordenados em caixas de papelão, em 

envelopes, em pastas e sacolas, denunciando segredos quase impossíveis de 

desvendar, começaram a ser agrupados seguindo critérios estabelecidos após os 

primeiros contatos com a documentação. Inicialmente foram agrupados por 

décadas, depois separados por ano, num terceiro momento foram separados 

os documentos da Escola Normal e os do Liceu de Humanidades, quando possível.  

Nesse processo, surgiram documentos que atestavam a existência, naquele 

recinto, de outras instituições, dentre as quais merece destaque a Escola Modelo, 

escola de aplicação das normalistas, que funcionou entre os anos de 1916 e 19323. 

                                                 
2 Por ocasião do centenário do Liceu de Humanidades de Campos, em 1980, o 
Arquivo Histórico tinha sido organizado e inaugurado, sob o nome de Arquivo Histórico 
Nilo Peçanha. Naquele momento, foi editado o Boletim Histórico do Liceu de 
Humanidades de Campos, sob a responsabilidade do historiador e então professor do 
Liceu, Aristides Sofiatti. Entretanto, talvez devido à restauração que o Solar atravessou 
no final dos anos de 1990, o arquivo foi desmontado. 
3 Esta instituição se constituiu no objeto de estudo de Maria Amélia de Almeida Pinto 
Boynard no Mestrado em Educação da Universidade Federal Fluminense. 
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Posteriormente, a equipe de pesquisa também se encarregou da 

“mudança” do Arquivo Histórico para outra sala, no andar superior do Solar, 

posto que aquela em que ele se encontrava foi requerida para outros fins. Esta 

mudança, imprevisível para a equipe, demandou um grande esforço, além de 

ter consumido bastante tempo. Meses depois, a descoberta de documentos 

num armário escondido atrás de estantes abarrotadas de materiais também 

significou novo traslado de documentos para o andar superior. 

Assim, entre luvas e máscaras, cupins, poeira, mofo e uma considerável 

papelada amarelada, a visível alegria da equipe ante alguns dos documentos 

encontrados era incompreendida por atônitos observadores da escola...  

Esta fase de organização do arquivo, como explicitado, demandou 

grande esforço por parte de muitas pessoas. Tivemos que nos tornar 

“arquivistas” sem ter o preparo prévio suficiente para fazê-lo! Como explicita o 

experiente historiador carioca Ciro F. CARDOSO (1989, p. 97),  
 

No Brasil, e em geral na América Latina, acontece com alguma 
freqüência que o historiador, previamente a sua coleta de dados, deva 
realizar trabalho de arquivista, pondo em ordem materiais não 
classificados e até salvando documentos em perigo de próxima 
destruição... 

 

A organização do arquivo tornou mais complexa e até atrasou a fase de 

coleta de dados, que, segundo o mesmo historiador, “se constitui na tarefa 

mais longa do processo de pesquisa, e também a que apresenta maiores 

perigos, na forma de atrasos possíveis e até de esforços inúteis” (p. 96).  

Apesar do tempo despedido, muitos conhecimentos foram e estão sendo 

gerados (BOYNARD, M. A., 2005; FAGUNDES, P. E., 2004; LEITE, K. 2004; 

MARTÍNEZ, S. A. 2004, 2005; MARTINEZ, S. A. e BOYNARD, M. A. P. 2004 a, 

2004 b; RIBEIRO, 2004; VIDAL DUTRA, 2004 e 2005; dentre outros), 

revelando aspectos da formação e profissão docente, das práticas das futuras 

mestras, do cotidiano escolar de outrora, da cultura escolar do LHC durante a 

Era Vargas. Ainda, novos projetos permitirão construir novos conhecimentos 

acerca do processo de profissionalização docente, assim como da 

escolarização e urbanização do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil.4

                                                 
4 Neste ano deu-se inicio à Pesquisa Integrada: Tempo de cidade, lugar de escola: Um 
estudo comparativo sobre a cultura escolar de escolas exemplares constituídas no 
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Entretanto, em relação à organização do arquivo, ainda temos muito 

caminho pela frente. Os cupins continuam a fazer o seu trabalho e um 

tratamento adequado para combatê-los extrapola os nossos conhecimentos ou 

nossa boa vontade e disposição, exigindo o trabalho de especialistas em 

restauração. Esse trabalho, portanto, será objeto de novo projeto que está em 

plena fase de elaboração, com o pedido de recursos e especialistas para tal 

empresa. 

Apesar das demoras, dos dissabores, da poeira e do trabalho, pela 

qualidade e quantidade de conhecimentos gerados e as possibilidades ainda 

existentes, chamamos atenção para a necessidade de conservação dos 

arquivos escolares, por ser hoje seu conteúdo considerado fundamental fonte 

de pesquisa, que complementa a legislação escolar -fonte valiosa e 

consagrada- e outras fontes tradicionais, tal como trabalhamos na presente 

investigação. 

Os acervos escolares nos possibilitam penetrar no cotidiano escolar de 

outrora, compreender seu funcionamento interno, a constituição do currículo e 

as práticas diárias de professores e alunos.  

Como destacam MIGNOT e CUNHA (2003)  
Alguns documentos sobre o fazer docente resultam da necessidade de 
testemunhar o vivido, revelando desempenhos por vezes anônimos ou 
que, ao longo do tempo, caíram no anonimato. Outros resultam da 
imposição. Atendem às normas institucionais. Desvalorizados a cada 
arrumação, são relidos, selecionados, destruídos. Tem o mesmo 
destino de outras escrituras ordinárias, também desprezadas. Ganham 
importância para a compreensão da cultura escolar e, especialmente, 
da cultura docente. (p. 9-10).  

 

Documentos para o estudo das instituições educacionais 
 

A renovação metodológica do estudo histórico da instituição educativa, 

segundo MAGALHÃES (1998), corresponde a um desafio interdisciplinar, 

constituído pela sociologia, pela analise organizacional, pelo desenvolvimento 

dos estudos de currículo, alem da Escola dos Annales, pela Nova História.  
No plano histórico, uma instituição educativa é uma complexidade 
espaço-temporal, pedagógica, organizacional, onde se relacionam 

                                                                                                                                               
processo de urbanização e modernização das cidades brasileiras (1880-1970), 
coordenada por Eurize Caldas Pessanha, que conta com o apoio do CNPq. O LHC é 
uma das instituições exemplares estudadas. 
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elementos materiais e humanos, mediante papéis e representações 
diferenciados, entretecendo e projetando futuro(s), (pessoais), através de 
expectativas institucionais. É um lugar de permanentes tensões.[...] são 
projetos arquitetados e desenvolvidos a partir de quadros sócio-culturais 
(p. 61-62).  

 

O autor português aponta para o estudo histórico da escola como o 

domínio do conhecimento em que se operaram profundas alterações 

metodológicas, passando de narrativas de tipo memorialista ou cronística, a 

partir dos relatos dos atores, para uma preocupação baseada nos arquivos,  
sob uma heurística e uma hermenêutica complexas, problematizantes e 
centradas na instituição educativa como totalidade em organização e 
desenvolvimento. Uma história construída da(s) memória(s) para o 
arquivo e do arquivo para a memória, intentando uma síntese 
multidimensional que traduza um itinerário pedagógico, uma identidade 
histórica, uma realidade em evolução, um projeto pedagógico (p.61).  

 

Para o autor, a culminância do ciclo do desenvolvimento da pesquisa 

acerca da história das instituições educativas se materializa numa síntese 

crítica, onde a realidade-objeto “ganha sentido histórico numa tessitura 

problematizante” (1998: 62).  

Dentre as categorias analíticas e conceituais consideradas fundamentais 

para a elaboração dessa etnohistoriografia a partir da escola, MAGALHÃES 

(1998) destaca: espaço; tempo; currículo; modelo pedagógico escolar; 

professores; manuais escolares; públicos, cultura, forma de estimulação e 

resistências; dimensões, níveis de apropriação, transferências da cultura 

escolar, escolarização, alfabetização, destinos de vida.  

Partindo dessas considerações que serviram de guia para as pesquisas 

e organização do arquivo, a seguir discorreremos, mesmo que brevemente, 

acerca dos documentos existentes no AHLHC.  

 
Os documentos encontrados 

Os documentos que se encontram no AHLHC foram aqui classificados e 

separados em três grandes categorias apenas com finalidade didática, e 

portanto, arbitraria, posto que devem ser analisados na sua totalidade e 

reciprocidade. 

 

a) documentos cotidianos escritos  
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São variados os documentos encontrados, manuscritos e datilografados, 

alguns já analisados e outros ainda aguardando estudos mais pormenorizados, 

todos imprescindíveis para o estudo da(s) instituição(ções) escolar(es) em 

questão, embora sempre tendo o cuidado de relaciona-los, cruza-los com outro 

tipo de documento. 

Livros de matricula e cadastro dos alunos, livro de registro dos 

concursos dos professores, solicitação de matricula dos alunos, regulamentos 

internos, horários, trabalhos escolares, livro de termos de visitas, convites, 

correspondência expedida e recebida, listagens com materiais escolares comprados, 

documentos relativos à gestão financeira, notas fiscais, reclamo de lojas por falta de 

pagamento (sic), cópia de relatórios dos diretores, cartas de reclamações de 

professores de outro estabelecimento, recortes de anúncios no jornal, periódicos 

publicados pelos alunos da instituição, livros de cursos realizados, documentos relativos 

ao pessoal auxiliar, dentre muitos outros, são aqueles documentos que, até o 

momento, vem sendo tratados, digitalizados e analisados pela equipe de pesquisa. 

Por motivos de espaço não nos deteremos nos aspectos que podem ser 

explorados em cada um desses documentos. Para aqueles que querem iniciar esse 

processo, consideramos que, dentre outros, o estudo de MOGARRO (2005) indica 

caminhos preciosos, precisos, embora não conclusivos, em relação aos temas 

e problemas passiveis de investigar em cada tipo de documento escolar. 

Ainda, neste trabalho, decidimos separar as fotografias dos outros 

documentos apenas porque consideramos que a iconografia escolar merece um 

estudo mais detalhado, pela riqueza de informações que ela geralmente porta. 

 
b) as fotografias como evidência histórica  

Dentre os historiadores que se debruçam no estudo das imagens, BURKE 

(2004) defende e reafirma que “as imagens, assim como textos e testemunhos orais, 

constituem-se numa forma importante de evidência histórica. Elas registram atos de 

testemunho ocular” (p. 17). Adverte que ao tratar as imagens como evidência, 

devemos estar alertas para a questão de que muitas delas não foram 

elaboradas com esse propósito, mas para cumprir uma função estética, 

religiosa, política... “Elas, freqüentemente, tiveram seu papel na `construção cultural' 

da sociedade. Por todas estas razões, as imagens são testemunhas dos arranjos 

sociais passados e acima de tudo das maneiras de ver e pensar o passado” (p. 234). 
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Destaca este autor, ainda, a complementaridade das “evidências” oferecidas 

pela imagem com “evidências” que os documentos escritos apresentam.  

As fotografias escolares se transformam num rico material de pesquisa, 

ao nos revelar aspectos significativos do cotidiano escolar. Para SOUZA 

(2001),  
constituem um gênero de fotografia muito difundido, a partir do início do 
século XX, combinado com outros gêneros, como os retratos de família, 
as fotografias de paisagens urbanas, de arquitetura e os cartões- 
postais. Entre os diversos tipos de conteúdo temático retratados, o mais 
popular é a foto de classe. Produzidas com uma finalidade comercial, 
essas fotografias compreendem um objeto-mercadoria para a 
recordação. (p. 79)  

 

Muitas fotografias foram encontradas no AHLHC. Segundo seu conteúdo, 

poderíamos classificá-las em três categorias temáticas (MARTINEZ, 2005): 

- um grupo relativo a personalidades, tanto nacionais, como D. Pedro II; 

regionais, como o Barão e a Baronesa da Lagoa Dourada; assim como personalidades 

escolares, relativas ao corpo docente e a funcionários da escola.  

- um segundo grupo de fotos, muito reduzido, pertence ao prédio da instituição. 

Dentre estas, algumas de quando ainda o prédio mantinha sua função original, como 

moradia do Barão da Lagoa Dourada, com elementos que denotam a época de finais 

do século XIX. Outras imagens fotograficas mostram a beleza e monumentalidade do 

prédio, já transformado em instituição educacional. Como lembra ABDALA (2000, p.1),  
a fotografia é, sem dúvida, uma das formas de representação e de 
legitimação da arquitetura e do espaço arquitetônico. Nesse sentido, a 
arquitetura é conhecida, divulgada e interpretada por meio de imagens, 
a sua concepção é formada por uma determinada percepção 
fotográfica, constituída pelo olhar do fotografo, pelo desejo do 
contratante e por fatores técnicos e históricos.  

 

- um terceiro grupo relativo ao cotidiano escolar. Nele podemos observar 

aquelas relativas ao ritual mais esperado pelos alunos ao longo de toda a 

trajetória escolar: a formatura (MARTINEZ, 2005). Ainda, aos rituais 

incorporados principalmente após o Estado Novo (FAGUNDES, 2004; DUTRA, 

2005). 

 
c) O prédio e o espaço como parte do currículo: O patrimônio como fonte 
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O prédio onde as instituições funcionaram e que alberga o AHLHC 

constitui, em si, o maior documento histórico. Imponente solar de estilo 

neoclássico, mandado construir ainda no tempo do Império pelo mais rico 

proprietário de escravos e terras da região, constituía um ícone da pujança 

econômica campista provocada pela produção de cana de açúcar movida pelo 

trabalho escravo, tendo sido freqüentado pelos maiores representantes da 

Corte.  

A arquitetura analisada como “programa” invisível que educa e forma, ou 

ajuda a formar, subjetividades (ESCOLANO e VIÑAO FRAGA, 1998), nos leva 

a estudar o prédio do Liceu de modo especial, entendido como “constructo 

cultural que expressa e reflete, para além de sua materialidade, determinados 

discursos.” (ESCOLANO, 2000, p. 19).  

As análises realizadas (MARTINEZ e BOYNARD, 2003; 2004) e em 

andamento dizem respeito à mudança no uso do prédio -de solar familiar para 

instituição educacional-, à sua localização em lugar nobre da cidade e à 

distribuição espacial interna. Por questões “espaciais”, não poderemos nos 

deter nestes aspectos. 

 
 

Considerações finais: preservar para compreender e re-inventar 
 
No presente trabalho destacou-se a importância e riqueza documental 

do AHLHC que, desde outra perspectiva -o estado de deterioro e abandono em 

que se encontrava- constituiu-se no principal elemento complicador do trabalho 

de pesquisa, posto que sua organização tornou mais complexa e atrasou a 

fase de coleta de dados.  

Nesse sentido, reitera-se a necessidade de conservação dos arquivos 

escolares como espaço privilegiado de investigação. Os acervos escolares 

possibilitam desvendar o cotidiano da escola em diversas épocas, 

compreender seu funcionamento interno, a constituição do currículo e as 

práticas diárias de professores e alunos, constituindo a chave capital para o 

estudo das instituições educacionais. Sem abandonar outro tipo de 

documentação, consagrada e tradicional, como a legislação.   

A partir da intensificação dos estudos acerca da cultura escolar desde 

uma perspectiva histórica, diversos grupos de pesquisa têm enfrentado a 
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delicada tarefa de conservação e organização documental dos arquivos 

escolares (p.ex. ver ZAIA, 2004), situação que, por outro lado, tem ampliado a 

conscientização acerca dos cuidados necessários para com esses ricos objetos 

guardados.  

Avançando nas possibilidades investigativas dos arquivos escolares, 

ainda, e tomando como base as considerações de FELGUEIRAS (2005), 

acreditamos que ao "inventariar, estudar e preservar" (p. 99) o patrimônio 

educativo se coopera com o resgate da herança educativa das escolas, 

contribuindo para a criação de uma "identidade dos contextos escolares" que, 

ao tornar-se pública, colabora com a melhoria da qualidade cultural da cidade, 

permitindo o resgate da memória coletiva. 

Entretanto, a ausência de uma cultura de preservação documental e de 

políticas definidas de avaliação que deliberem acerca da importância de 

determinados documentos, e ainda, o incentivo que a escola recebe -desde a 

década de 1970- a "eliminar" documentos dos arquivos mortos, ainda são 

empecilhos a serem superados.  

Retomando o itinerário metodológico percorrido pelo grupo de pesquisa, 

afirmamos, tal como MAGALHÃES (1999), que, no estudo das instituições 

educacionais “se cruzam informações de várias natureza -orais, arquivísticas, 

museológicas, arquitectónicas, fontes originais e fontes secundarias (...) um 

vaivém esclarecido entre a memória e o arquivo” (1999: 65).  

Mas essa trajetória entre o(s) arquivo(s) e a(s) memória(s) implica 

observar uma variedade de elementos –tal como apontado- e apresenta um 

grande risco para o pesquisador: a perda de rumo perante uma quase infinita 

diversidade documental.  

Destacamos, ainda, que uma obra desta natureza não pode ser 

empreendida como atividade individual ou isolada, mas por grupo de pesquisa, 

podendo-se constituir num programa de investigação. 

Por último, acreditamos que escrever a história das instituições 

educativas possibilita a introdução de variados objetos, discursos e olhares 

para serem analisados, comparados, enfrentados, problematizados e tal vez 

nos permita um conhecimento mais aprofundado delas, que possa nos levar a 

reinventá-las... 

 10



 

 11



Referencias Bibliográficas 
 
ABDALA, R. A fotografia e a construção da imagem da escola normal na 
reforma Fernando de Azevedo. I Congresso Brasileiro de História da 
Educação, Rio de Janeiro, CDRom, 2000. 
BOYNARD, M. A. A Escola Modelo anexa à Escola Normal de Campos: a 
experiência da "Seis de Março" (1916-1931), Projeto de Pesquisa, Programa 
de Pós Graduação em Educação, UFF, 2005. 
BURKE, P. Testemunha ocular. História e Imagem. Bauru, SP, EDUSC, 
2004. 
CARDOSO, C. F. Uma introdução à História. Cap: A fase de documentação 
ou coleta de dados. Brasiliense, 1982, p. 95-115. 
ESCOLANO, A. El espacio escolar como escenario y como representación. 
Teias, Revista da Faculdade de Educação/UERJ – Rio de Janeiro, n.1, jun. 
2000.  
FAGUNDES, P. E. A reconstrução da nacionalidade: uma análise do Liceu de 
Humanidades de Campos - RJ (1931-1942). Dissertação de Mestrado, UENF, 
2004. 
FILGUEIRAS, M. Materialidade da cultura escolar. A importância da 
museologia na conservação-comunicação da herança educativa. Campinas, 
Pro-posições, v. 16, n.1, jan-abril, 2005, p. 87-102.   
LEITE, K. Aspectos da "cultura escolar" da Escola de Professores do Instituto 
de Educação de Campos no contexto histórico do Estado Novo. Relatório Final 
de Iniciação Científica, Faperj, 2004. 
MAGALHÃES, J. Um apontamento metodológico sobre a história das instituições 
educativas. In: Práticas educativas, culturas escolares, profissão docente. II Congresso 
Luso-Brasileiro de História da Educação, 1998. 
___________ Contributo para a História das Instituições Educativas- Entre a 
memória e o arquivo. In: Fernandes, R e Magalhães, J. Para a História do 
Ensino Liceal em Portugal. Actas dos Colóquios do I Centenário da Reforma 
de Jaime Moniz (1894-1895). Universidade de Minho, Braga, 1999. 
MARTINEZ, S. A. A Escola Normal de Campos – Uma trajetória no Magistério 
Fluminense. Relatório de Pesquisa, Faperj, 2004. 
___________ O uso da fotografia na história da educação: leituras (possíveis) 
de um retrato de formatura. In. Anais do III Seminário Internacional As 
Redes de Conhecimento e a Tecnologia – Professores e Professoras: 
textos, imagens e sons. Rio de Janeiro, CD-Rom, 2005. 
MARTINEZ, S.A. e BOYNARD, M. A. P. Memórias da Escola Normal de 
Campos (1894-1954): Espaço escolar e gênero. Anais do V Encontro 
Regional Sudeste de História Oral, Tiradentes,  CD-Rom, 2003. 
___________ Atrás da Casa-Grande: memória, gênero e espaço escolar da Escola Normal 
de Campos (1894-1954). Anais do III Congresso Brasileiro de História da Educação: 
Educação escolar em perspectiva histórica. Curitiba, CDRom, 2004. 

 12



___________ O (re)nascer do Instituto de Educação de Campos (1954). In: 
GANTOS, Marcelo (org.) Campos em perspectiva. Rio de Janeiro, Papel 
virtual, 2004. 
MIGNOT, A e CUNHA, T Entre papeis: a invenção cotidiana. In. Mignot, A e 
Cunha, T. (orgs.) Práticas de Memória Docente. São Paulo, Cortez, 2003. 
MOGARRO, M. J. Os arquivos escolares nas instituições educativas 
portuguesas. Campinas, Pro-posições, v. 16, n.1, jan-abril, 2005, p. 103-116. 
RIBEIRO, Erica Costantini das Chagas. Escola Normal de Campos: primeiros 
anos de desenvolvimento (1901-1912) Relatório de Iniciação Científica (CNPq). 
UENF, Campos dos Goytacazes, 2004. 
SOUZA, R. Fotografias escolares: a leitura de imagens na história da escola 
primária. Educar em Revista, Curitiba, n. 18, 2001. 
VIDAL DUTRA, P. O curso ginasial e o de Especialização e Aperfeiçoamento 
(1931- 1938). Relatório de Iniciação Científica (Faperj). UENF, Campos dos 
Goytacazes, 2004. 
____________ A Escola Normal de Campos entre 1931 e 1938: O curso 
ginasial e o de Especialização e Aperfeiçoamento. Monografia. UENF, Campos 
dos Goytacazes, 2005. 
VIÑAO FRAGO, A. e ESCOLANO, A. Currículo, espaço e subjetividade. A 
arquitetura como programa. Rio de Janeiro, DP&A Editora, 1998. 
ZAIA, I. O acervo escolar: organização e cuidados básicos Faculdade de 
Educação, Universidade de São Paulo, 2004. 
 

 13


	Tereza Fachada.doc
	Aparecida.doc
	O GHEMAT E A ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS PESSOAIS DE PROFESSORES
	Rosimeire Aparecida Soares BORGES
	GHEMAT/ PUC/SP; UNIVÁS/MG
	Evander Raimundo Oliveira ALBINO 
	UNIVÁS/MG

	O GHEMAT E A ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS PESSOAIS DE PROFESSORES
	Rosimeire Aparecida Soares BORGES
	GHEMAT/ PUC/SP; UNIVÁS/MG
	Evander Raimundo Oliveira ALBINO 
	UNIVÁS/MG


	Décio_Gatti.doc
	Eliana Silva.doc
	QUESTÕES SOBRE O COTIDIANO DA ESCOLA
	RELATO DE EXPERIÊNCIA: O REGISTRO SOBRE A ENCHENTE
	REFLEXÕES SOBRE OS ARQUIVOS ESCOLARES COMO MEDIADORES DE CULTURA E MEMÓRIA ESCOLAR

	Referências Bibliográficas

	Márcia Martini.doc
	RESUMO
	Palavras-chave
	1. Introdução
	2. Busca e análise do acervo
	3. Exposição do acervo
	4. Fontes orais como bens culturais e patrimoniais

	Maria Rita Toledo.doc
	O nascimento da Companhia Editora Nacional  
	Editar coleções: a política da Companhia Editora Nacional 

	Marilena Camargo.doc
	Silvia Alícia.doc

