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Caovilla, Mara Cristina Rorigues. A História da Educação Nas Reuniões da 
ANPED 2000 a 2011. 35 fls. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Pedagogia) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2012. 
 
 

RESUMO 
 
 
O presente trabalho buscou identificar a presença de pesquisas sobre o ensino da 
História da Educação publicadas durante 10 anos de reuniões anuais (2000 a 2011) 
da ANPED (Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em Educação). Os 
trabalhos publicados foram sintetizados e organizados nas categorias: Educação e 
estado: com 41 artigos que tratam das diferentes iniciativas do poder público no 
gerenciamento da educação; Intelectuais e pensamento pedagógico: com 27 onde 
apresenta percursos de vida privada e profissional de intelectuais e a expressão de 
suas propostas pedagógicas; Impressos pedagógicos e livros didáticos: apresenta 
24 artigos sobre o tema; Projetos educacionais: 22 artigos que tratam de propostas e 
projetos de ação educativa escolar; História da profissão docente: com 20 artigos 
que tratam de aspectos da formação e atuação de professores; Pesquisa em 
História da Educação: conta com 11 artigos apresentando as diferentes abordagens 
e levantamentos a respeito de pesquisas realizadas na área; Cultura e cultura 
escolar: é a categoria que trata em 10 artigos sobre aspectos de constituição da 
cultura escolar e da contribuição da escola; História das instituições: apresenta 6 
artigos com pesquisas que tiveram por foco o registro de escolas; Educação e 
infância: com 4 artigos que apresentam como foco a relação entre infância e 
educação no Brasil. Os dados indicaram a inexistência da temática entre os 
trabalhos publicados no período e a análise dos dados possibilitou discutir a 
contribuição das pesquisas para o ensino de História da Educação no curso de 
Pedagogia. 
 
 
Palavras-chave: História da Educação, Ensino de História da Educação, ANPED. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

  O Tema dessa pesquisa, o que foi publicado a respeito de ensino de 

História da Educação em reuniões anuais da ANPED (Associação Nacional de Pós 

Graduação e Pesquisa em Educação), teve origem em minha participação no 

Projeto de Ensino, que tem como foco a pergunta orientadora: “Como se caracteriza 

o ensino de História da Educação no Curso de Pedagogia da Universidade Estadual 

de Londrina?” 

  A partir desta pergunta inicial os objetivos da pesquisa podem ser 

assim sintetizados: compreender o ensino de História da Educação a partir de seus 

conteúdos, objetivos, procedimentos, materiais didáticos e metodologias; a partir das 

representações dos alunos a respeito de sua importância na formação do Pedagogo 

e seleção e categorização das fontes utilizadas na pesquisa.  

  A pesquisa em ensino foi desenvolvida tomando como fonte parte do 

acervo do Laboratório de Ensino e Pesquisa em História da Educação – LEPHE, 

registros dos professores e documentos (registros institucionais, programas de 

disciplinas, documentos oficiais, relatórios de pesquisa); as informações coletadas 

foram permeadas pelas discussões de textos específicos do tema como: Clarice 

Nunes, Antônio Nóvoa, Décio Gatti Júnior; além da literatura a respeito de métodos 

de pesquisa com os autores Menga Ludke, Marli E. D. A. André, Melania Moroz 

Mônica Helena Tieppo Alves Gianfaldoni. 

  Para compreender a relevância da temática tomamos como referência 

o registro de Nunes (2003, p. 113): 

   
[...] Geralmente, os estudantes admitem que a matéria é 
necessária, às vezes interessante, sempre difícil. Para eles, o 
professor diz a verdade porque sabe o que está correto. Não 
distinguem evidência de informação e não sabem explicar o 
que faz um historiador, ou acreditam que seja alguém que lê 
documentos para simplesmente transmitir o que neles leu. 

 

  Ainda sobre esse assunto, Nunes (2003) traz em seu texto um 

depoimento de uma de suas alunas, Valéria Moreira, sobre sua trajetória escolar: 

[...] No ginásio aprendi com o Silva, o Joaquim, que Caxias 
transformou-se no herói da Guerra do Paraguai. Anos depois li 
em Galeano, o Eduardo, que o Paraguai era, então, o único 
país independente da América Latina e, pelo fato de sê-lo se 
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recusava a comprar produtos industrializados da Inglaterra em 
troca da venda de matéria-prima. Pois bem, a Inglaterra armou 
a maior estratégia e o Brasil, a Argentina e o Uruguai entraram 
na história de gaiatos. O Caxias saiu herói e o Paraguai ficou 
arrasado no mínimo porque a guerra deu conta de grande parte 
da população masculina econômica e sexualmente ativa. O 
Joaquim conta a história de um jeito, o Eduardo conta de outro 
e a Valéria só sabe, de fato, que paraguaio odeio brasileiro (p. 
134). 

   

  Percebemos com isso a dificuldade dos alunos em compreender o 

processo histórico e a dinâmica de sua construção e registro. Em decorrência, cabe 

questionar: para quê e como devemos ensinar História da Educação? “Todo 

professor de História da Educação conhece aquela sensação de que há demasiada 

história para ser ensinada em tão pouco tempo.” (NUNES, 2003 p.135).  

  Além da grande quantidade de história para se ensinar em tão pouco 

tempo, a disciplina tem perdido espaço para aquelas que se apresentam como 

sendo as que proporcionam respostas mais diretas e pontuais para os problemas da 

educação, como informa Nóvoa (1999) e completa; como todas as ciências humanas 

a educação é histórica por natureza, portanto todas as disciplinas que tem como 

foco a educação apresentam uma dimensão que pode, e deve ser contemplada na 

história da educação. Nunes (2003 p. 139) comenta: E, como ensinar? E, ainda na 

página 140: 

[...] O professor ensina não propriamente porque tem muito 
conhecimento, mas porque algo da ordem do indizível, que se 
sustenta no seu gesto de ensinar, e que inclui o conhecimento, 
mas também a intuição e a sensibilidade toca o aluno e 
mobiliza o seu desejo de aprender. Ele ensina menos pelas 
palavras e mais pelo contágio do seu entusiasmo com relação 
àquilo que se propõe a ensinar. 

 
  Além disso, a professora Nunes comenta sobre a importância da 

valorização da experiência dos alunos (2003 p. 140) Valorizemos sua experiência. 

Essa valorização pode principiar pela elaboração da sua trajetória de vida, na qual 

se inclui a memória escolar, com isso ainda segundo a autora, quando confeccionam 

sua memória escolar estão construindo representações de si próprios para eles 

mesmos. 

  A partir deste Projeto e suas discussões me motivaram a descobrir 

quais são os interesses que os pesquisadores que produzem artigos nessa área têm 



3 

 

em relação ao ensino, e se o tem realmente o que tem discutido sobre o assunto, 

com isso decidi pelo foco de meu tema de pesquisa que foi: O ensino da História da 

Educação é apresentado como tema de pesquisas nas reuniões anuais no período 

2000 a 2011 da Associação Nacional de Pós – graduação e Pesquisa em Educação 

- ANPED? 

  A ANPED foi escolhida por ser a maior associação de pesquisadores 

em educação do país, sendo uma sociedade civil e independente que admite sócios 

institucionais (os Programas de Pós – Graduação em Educação) e sócios individuais 

(professores, pesquisadores e estudantes de Pós Graduação em educação).  

  A pesquisa no site da instituição, GT02 de História da Educação; 

indicou 170 trabalhos no período, dos quais quatro não abriram e um estava sem 

link para acesso. Os trabalhos analisados foram organizados em categorias:  

  Educação e estado: com 41 artigos que tratam das diferentes 

iniciativas do poder público no gerenciamento da educação. 

  Intelectuais e pensamento pedagógico: com 27 onde apresenta 

percursos de vida privada e profissional de intelectuais e a expressão de suas 

propostas pedagógicas. 

  Impressos pedagógicos e livros didáticos: apresenta 24 artigos 

sobre o tema. 

  Projetos educacionais: também com 22 artigos que tratam de 

propostas e projetos de ação educativa escolar. 

  História da profissão docente: com 20 artigos que tratam de 

aspectos da formação e atuação de professores. 

  Pesquisa em História da Educação: conta com 11 artigos 

apresentando as diferentes abordagens e levantamentos a respeito de pesquisas 

realizadas na área. 

  Cultura e cultura escolar: é a categoria que trata em 10 artigos sobre 

aspectos de constituição da cultura escolar e da contribuição da escola. 

  História das instituições: apresenta 6 artigos com pesquisas que 

tiveram por foco o registro das história de escolas. 

  Educação e infância: com 4 artigos que apresentam como foco a 

relação entre infância e educação no Brasil. 

  A coleta dos dados documentais, localização e leitura dos trabalhos no 

período de 12 anos de publicações na ANPED indicaram a inexistência de trabalhos 
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específicos sobre o ensino da História da Educação, embora conte com temas 

importantes para a disciplina, conforme descrito adiante.  
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2. A produção científica dos grupos de pesquisa da ANPED GT História da 

Educação  

 

  Conforme já explicado anteriormente, o perfil dos trabalhos de 

pesquisa apresentados anteriormente demonstrou a existência de linhas de 

pesquisas e temáticas que se encontram vinculadas ao campo da História da 

Educação, porém a resposta à pergunta orientadora de minha pesquisa foi negativa 

no sentido de trabalhos específicos ao ensino de História da Educação. Acreditando 

que os trabalhos apresentados contribuem para o Ensino da História da Educação, e 

expressam a produção atual na área, discutirei abaixo os temas pesquisados e 

fontes utilizadas nos mesmos. 

  

Cultura e cultura escolar 

 

  Tendo como tema aspectos da estruturação do campo educacional 

paulista a partir de embates ocorridos entre 1922 e 1931, envolvendo membros da 

Sociedade de Educação e integrantes do magistério paulista; como fonte foram 

utilizadas revistas pedagógicas (NERY, 2001). 

  O segundo trabalho apresenta como tema as festas escolares que 

compuseram a cultura escolar no período de 1890 a 1930, salientando o papel tem 

no processo de constituição de um sistema público e estatal de ensino, bem como 

sua contribuição para a disseminação de um ideal de escola, alunos e professores e 

da sociedade republicana; suas fontes foram textos de revistas pedagógicas e 

relatórios de inspetores escolares além da legislação pertinente (CÂNDIDO, 2007). 

  Duas autoras utilizando da fotografia como fonte para seus trabalhos 

relatam, Dantas (2000) a noção da educação tecida nas linhas de cultura, da 

memória e da fotografia como objeto de problematização em seu trabalho, já Werle 

(2005) tomando como fonte quadros de formatura e álbuns de fotografias no período 

de 1909 a 2001 articula a utilização de fotografias de formatura tratando-as como 

ação consciente de cristalização da história institucional escolar. 

  Dois trabalhos analisam períodos que vão de 1890 a 1920, o primeiro 

mostra a ginástica como prática construtiva de corpos de crianças no ensino público 

primário de Belo Horizonte entre os anos de 1906 a 1920, como fontes utilizou 

relatórios de grupos escolares (VAGO 2000). 
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  O segundo faz uma análise da inserção da ginástica como prática 

constitutiva da cultura escolar do Ginásio Mineiro, no período que vai desde sua 

fundação em 1890, ao 1º concurso para professor de “Gymnastica e Educação 

Physica”, em 1916, usando relatórios dos reitores e secretários do interior, 

legislações e atas da Congregação (TEIXEIRA, 2007). 

  Análise de representações de cultura, de escola e de docência teuto 

brasileira evangélica que estiveram em ação, no Rio Grande do Sul na primeira 

metade desse século através de publicações veiculadas no período de 1900 a 1940, 

pelo jornal Deutsche Post, pelo almanaque Kalenderfur die Deutschen in Brasiliene 

periódico AllgemeineLehrerzeitungfur Rio Grande do Sul (MEYER, 2000). 

  Artigos em jornais, livros que tratam da arte paranaense e escritos 

diversos para demonstrar a importância que a escola de artes e indústria do Paraná 

ocupou no processo da formação da identidade cultural paranaense (DIEZ; HORN, 

2000). 

  Propagandas institucionais, publicadas em distintos periódicos na  

cidade de Pelotas entre 1875 a 1910, relatórios oficiais, foram os indícios colhidos 

para a caracterização da cultura material escolar da cidade de Pelotas – RS 

(NEVES, 2009). 

  Veículo informativo discente o jornal “O Bonde”. Publicados entre 1945 

e 1947, ajudaram Lopes (2011) a compreender o “Espírito esaviano” mentalidade 

cunhada Escola Superior de Agricultura e Veterinária do Estado de Minas Gerais. 

 

Educação e Estado 

  Financiamento e Subsídio Literário é o tema a partir do qual Silva, 

(2006) discorre sobre o financiamento da educação na capitania de Pernambuco nas 

últimas décadas do século XVII, discute ainda os usos dos Subsídios Literários na 

manutenção do sistema público de instrução primário. As fontes utilizadas foram 

arquivos públicos estaduais, documentos oficiais e referenciais bibliográfico. 

  Projeto educação proposto por uma família poderosa de Goiás foi 

pesquisado por Alves (2008) a partir dos discursos políticos produzidos e em 

circulação durante domínio caiadista, mensagens presidenciais entre os anos de 

1917 – 1930 e os periódicos a revista A Informação Goyana e o jornal Democrata, 

realizando uma análise sobre o projeto de educação da família Caiado, família essa 

que exerceu o poder em Goiás entre os anos de 1917 a 1930. 
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  Canções nacionalistas foi o tema da pesquisa realizada em história oral 

a partir de depoimentos de professores nacionalistas, estudantes brasileiros, 

italianos e alemães a respeito das canções nacionalistas entoadas nas escolas 

catarinenses durante o período do Estado Novo, como arquivo na memória de seus 

protagonistas (UNGLAUB, 2010). 

  As diferentes concepções de educação defendidas pelos militares é o 

tema de pesquisa de Sepulveda (2011) que utilizou como fonte a Revista Defesa 

Nacional entre os anos de 1913 a 1935, ano da Intentona Comunista para discorrer 

sobre o assunto. 

  Educabilidade na cidade de Príncipe atual Caicó RN é o título do 

trabalho de Medeiros Neta (2011) que utilizando fontes distintas e amplas, político 

administrativas, cartorais e judiciárias, autor pesquisou a cidade e educabilidade em 

Príncipe no século XIX, atual cidade de Caicó – RN. 

  O tema alfabetização foi contemplado em um trabalho que traz a 

experiência sobre o aprendizado da leitura no primeiro e maior programa brasileiro: 

Cruzada de Ação Básica desenvolvido na Paraíba para a alfabetização de Jovens e 

Adultos, utilizando como fonte documentação escrita da cruzada ABC e depoimentos 

orais dos seus principais dirigentes na Paraíba (SCOCUGLIA, 2002). 

  Fontes primárias como o primeiro recenseamento realizado nas 

Colônias Conde D’EU e Dona Isabel, legislações da época e regulamentos de 1867 

foram fontes utilizadas por Luchese (2005) para demonstrar o processo escolar entre 

imigrantes italianos, no Rio Grande do Sul, questionando o discurso dos grupos 

ordeiros.  

  Clássicos trabalhos de etnologia e historiografia guarani, que abordam 

em especial a religiosidade indígena guarani foram os artifícios usados na pesquisa 

que analisa a “crise” pela qual vem passando a Escola Indígena Guarani 

KiringueYvotyty, da Aldeia Sapukai, do povo guarani Mbya, em Angra dos Reis, no 

Rio de Janeiro, buscando relacionar os fatores conjunturais das políticas públicas 

atuais da escolarização indígena no estado (NOBRE, 2006) 

  Periódicos: Associação e Professores da Imigração Alemã Católica 

1900 – 1939, Associação de Professores Evangélicos 1901 – 1938 e Das Schulbuch 

(O livro escolar) 1917 – 1938 foram as fontes usados para apresentar resultados de 

pesquisas e explicitar questões relevantes à imprensa pedagógica dos imigrantes 

alemães no Rio Grande do Sul, suas relações com a proposta e desafios do 
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processo escolar dos imigrantes alemães e sua relação com o contexto brasileiro, 

em período de ênfase da formação do Estado Nacional 1900 – 1940 (KREUTZ, 

2007). 

  Documentos da companhia colonizadora que tinha sede em Hamburgo, 

norte alemão. Esses documentos são relatórios elaborados por seus diretores com 

base em informações coletadas em colônias brasileiras situadas em Santa Catarina 

estudados para apresentar escolas imigrantes no Sul querendo entender o processo 

de criação das escolas alemãs (SANTOS, 2008). 

  Adotando como fontes relatórios, fotografias, cartas, jornais, atas de 

inspeção e exame final Luchese (2010) demonstra o processo escolar entre 

imigrantes e seus descendentes, estabelecidos a partir de 1875 na Região Colonial 

Italiana do Rio Grande do Sul, tentando compreender a importância pela busca da 

escola pública. 

  Discussão de dados de pesquisa concluída relativa à investigação 

sobre o processo escolarizador da infância entre os anos de 1835 e 1906 a partir da 

implementação e desenvolvimento das aulas de instrução e desenvolvimento das 

aulas de instrução elementar pública em Minas Gerais; as fontes foram documentais 

do Arquivo Público Mineiro, além de pesquisa bibliográfica (VEIGA, 2008). 

  Estudos sobre o parque infantil paulistano de 1947 – 1957, 

possibilitando reconhecer, aspectos das propostas institucionais e pedagógicas dos 

parques infantis através da publicação mensal editada pela Divisão de Educação, 

Assistência e Recreio da Secretaria de Educação e Higiene, um boletim interno 

direcionado aos parques infantis e as demais instituições ligadas ao órgão: Recantos 

Infantis, Centros de Educação Familiar e Centros de Jovens e Moças, essa 

publicação iniciou-se em janeiro de 1947 e foi editada mensalmente, até setembro 

de 1957 (KUHLMANN, FERNANDES, 2008). 

  O momento histórico do estabelecimento da faixa etária para o ensino 

primário e o que isso influencia a (re) definição dos tempos da infância 1850 – 1890 

com legislações, mapas de freqüência, ofícios e, sobretudo relatórios de professores 

e inspetores (GALLEGO, 2009). 

  A (Re) escolarização infância em escolas públicas isoladas e nos 

grupos escolares em Santa Catarina, nos anos de 1910 e 1935 com regulamentos 

da Instrução Pública de 1911 e 1914. Utiliza como fontes documentos sobre a 

reforma do ensino catarinense de 1935, legislação pertinente, mensagens de 
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presidentes, governadores, interventores federais, relatórios de secretários do 

interior e justiça, regimentos internos das escolas, programas de ensino da escola 

normal, grupos escolares e escolas isoladas, relatórios de inspetores e diretores de 

escolas, textos de revistas, congressos, conferências e fontes iconográficas 

(HOELLER, 2011). 

  Estado republicano positivista e a igreja católica, mesmo mantendo 

diferenças filosóficas, ajustaram-se num projeto educacional de largo alcance, Giollo 

(2004) procurou saber em que medida essas duas manifestações dão a chave do 

entendimento da dinâmica educacional desenvolvida na República Gaúcha. 

  Integralismo e ação católica Simões (2005) apresenta a sistematização 

do pensamento político de Plínio Salgado, Jackson de Figueiredo e Alceu Amoroso 

de Lima período de 1921 a 1945 tomando como fontes a revista A Ordem e textos 

dos autores citados, especialmente os de cunho político, além de artigos de jornais, 

teses e dissertações, documentos que refletem os caminhos trilhados pelo 

Movimento Integralista e pela Ação Católica. 

  Revistas de educação publicadas de 1930 a 1933 pela Diretoria da 

Instrução Pública de São Paulo, tratando dos diferentes dispositivos utilizados para 

administrar e reformar o ensino das escolas (MATE, 2000). 

  Documentos oficiais publicados no Boletín de Educación de la 

Provincia de Santa Fe para reconstruir o processo de desperonización, de 

desarticulação das instituições e convenções instauradas pelo peronismo no 

governo, movimento social e imaginário levado a cabo no sistema educativo 

santafesino durante os governos da chamada Revolución Libertadora (ASCOLANI, 

2000). 

  Documentos como regulamentos de instrução pública, mensagens e 

relatórios governamentais, relatórios de inspetores escolares, correspondências, 

legislação educacional e termos de visitas de escolas isoladas do Estado foram a 

fonte para Nascimento (2009) verificar a atuação inspetores escolares em relação à 

promoção de uma cultura cívica nas escolas primárias de Santa Catarina. 

  Trabajos de Juan Carlos Tedesco, Adriana Puiggrós, Dora Barrancos y 

Eduardo Zimmermann, demonstrando las orígenes del sistema educativo argentino 

(1880 – 1916), socialismo y tensiones político pedagógicas (BECERRA, 2001). 

  Processo de uniformização dos métodos de ensino de leitura livros que 

circularam nas escolas primárias de Minas Gerais entre o final do século XIX e 
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primeiro decênio do XX é o tema desta pesquisa de Klinke (2002) realizada a partir 

de relatórios de inspetores e diretores, legislações mineiras, artigos de jornais, livros; 

já Souza (2002) trouxe como foco duas reformas educacionais mineiras, a primeira 

no Governo Mello Viana em 1925 e a segunda a partir de 1927, no governo Antônio 

Carlos. 

  Em planos de estudos e programas do ensino secundário, com base 

nos debates parlamentares do Congresso Nacional no início do século XX, utilizou 

como fonte as sessões de 1907 que trataram do projeto enviado pelo governo sobre 

a reforma de ensino (GASPARELLO, 2003). 

  Nos discursos das instituições da estrutura estatal, estavam 

encarregadas de produzir conhecimentos que fundamentariam as novas políticas 

educacionais, esta pesquisa focalizou os de projetos de reforma educacional 

surgidos no Brasil durante as décadas de 50 e 60 (LUGLI, 2003). 

  Relatórios, jornais O Mensageiro e O Cruzeiro do Sul, leis foram as 

fontes para a pesquisa que buscou aspectos do ensino e da inspeção escolar 

catarinense, no período de 1830 a 1858 (GONÇALVES, 2004). 

  Através de fontes da legislação educacional concernentes ao estado de 

São Paulo (leis, decretos que regulamentam educação pública, textos revistas 

pedagógicas e relatórios dos inspetores escolares), esta pesquisa relatou o processo 

de construção da arquitetura temporal das escolas públicas de São Paulo, entre 

1890 e 1929, o foco foi à configuração não só do calendário, como também dos 

quadros de horários a serem seguidos na organização de atividades de professores 

e alunos (GALLEGO, 2005). 

  Em revistas e pesquisas bibliográficas, discussão da ação política 

educativa empreendida pelo Governo Faria Lima (1975 – 1979), focalizando de 

modo especial o Laboratório de Currículos (LOBO; FARIA, 2005). 

  Pelos relatórios do Ministério do Império e da Inspetoria Geral de 

Instrução Primária e Secundária e outros documentos oficiais, Schueler (2005) 

investigou os processos de constituição das escolas públicas primárias, no Rio de 

Janeiro especialmente entre os anos de 1870 e 1890. 

  Jornais exemplo Diário da Tarde, A República, entre outros, foram as 

fontes para Souza (2005) examinar as repercussões provocadas na imprensa local, 

em função da chegada de um técnico paulista para conduzir a inspetoria geral do 

ensino em 1920 no estado do Paraná e, por meio dessas os significados que tal 
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presença paulista produziu no cenário educacional paranaense. Nome técnico Cesar 

Prieto Martinez. 

  Com cartas régias e pesquisas bibliográficas, este trabalho discutiu 

relações entre a função civilizadora da instrução e seu papel assistencial, pelo 

estudo das ações das Câmaras e de instituições pias para educação de meninos 

pobres na capitania de Minas Gerais 1750 – 1814 (FONSECA, 2007). 

  Analisando o portal Educação do governo de Goiás, jornais, relatório 

dos presidentes de Goiás, obra literária, relatórios esta pesquisa fez apontamentos 

apresentados como uma hipótese em construção elege condições materiais de 

exercício do magistério em Goiás apreendidas na fala oficial do século XIX, como 

possibilidade de um suposto projeto educacional oitocentista: sinais de um projeto 

educacional (BARRA, 2007). 

  Tendo como fonte pesquisas bibliográficas em artigos localizados no 

Arquivo Nacional, Relatório do Ministro do Império, decretos, ofícios e o 

Regulamento Interno a pesquisa teve como foco a dimensão educativa dos espaços 

(Frago, 1998) do Imperial Collegio e Pedro Segundo, instituição de ensino 

secundário fundada no Rio de Janeiro em 1837, idealizada pelo grupo político 

Saquarema para a sociedade imperial, examinando zonas externas e internas do 

Colégio, sua inscrição na sociedade carioca, criação do Internato em 1857, presença 

dois lugares em particular: a Cafua, própria aos castigos e punições e o Salão 

Nobre, onde aconteciam cerimônias de distribuição de prêmios e de colação de grau 

(CUNHA, 2008). 

  Com fontes disponíveis no arquivo público de Goiás, no Instituto 

Histórico e Geográfico de Goiás, na Universidade Católica de Goiás, No IBGE 

sessão Goiás, no Museu Pedro Ludovico Teixeira e Instituto Cultural José Mendonça 

Telles, biografias e autobiografias, livros de memórias e livros de crônicas urbanas, 

este trabalho buscou responder como as escolas primárias da jovem cidade – capital 

goiana participaram das tentativas de construção de uma identidade regional que 

superasse o estigma da decadência e do atraso no período 1937 e 1945 (PINTO, 

2008). 

  Análise de textos da política educacional produzidos, fontes primárias 

inéditas sobre a inspeção no âmbito da campanha no estado de Santa Catarina para 

discussão da inspeção escolar como aspecto posto a serviço do governo brasileiro 

para realizar seus intentos nacionalistas (SANTOS, 2009). 
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  Com documentos localizados nos códices da Série Instrução Pública 

do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro; decretos e relatórios, Borges (2009) 

buscou compreensão e análise do dispositivo de inspeção dos professores na Corte 

e identificação da participação de diferentes instâncias da sociedade imperial na 

aparelhagem de fiscalização. 

  Pela análise de documentos dos arquivos históricos e dados de 

entrevistas orais, além de artigos específicos da Revista Documenta, Bretas (2010) 

estabeleceu o perfil acadêmico das faculdades de Sergipe, expondo e analisando 

debates e enfrentamentos de diferentes grupos sociais que lutaram pelo direito de 

uma universidade para o estado. 

  Os decretos, leis, mensagens governamentais, regimentos, relatórios 

de diretor-geral da instrução pública ajudaram a compreender a legalização escola 

primária em São Paulo e no Rio Grande do Norte de 1890 a 1930 (ARAÚJO, 2011). 

  Ofícios produzidos por professores e inspetores, termos de exames e 

notícias publicadas no Jornal “O Dezenove de Dezembro”, levaram Anjos (2011) a 

discorrer sobre processo de escolarização primária província do PR entre 1867 – 

1885. 

  Páginas de dois jornais o Diário de Minas, o Correio Mineiro e o Minas 

Geraes, foram fundamentais para que Melo (2011) compreendesse Processo 

escolarização em Minas Gerais nos anos finais da Primeira República. 

 História da sociedade das escolas cristãs com pesquisas bibliográficas 

(CORBELLINI, 2000). 

 

Pesquisa em História da Educação 

  No trabalho Por uma história do tempo presente, Scocuglia (2005) 

comenta a importância de todo historiador pesquisar o passado a partir do seu 

tempo (que é o presente) e do seu espaço social (hoje), levando com isso aceitar 

que história (da educação) do tempo presente modifica a história (da educação) do 

tempo passado! E, portanto, a história da educação do tempo presente é 

determinante das descobertas da história da educação do passado vivo, por isso o 

aprofundamento das pesquisas da história da educação do tempo presente é de 

suma importância, não ficou claro sua fonte de pesquisa, embora o autor tenha 

citado Rémond, Le Goff em seu texto. 
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  Em referências bibliográficas pesquisadas Fonseca (2003) discute 

sobre possibilidades de inovação e as questões metodológicas que envolvem o 

estuda da História da Educação na América portuguesa na perspectiva da História 

Cultural. 

  Lugares ocupados pela pesquisa educacional do Centro Brasileiro de 

Pesquisas Educacionais no período de 1950 – 1960, em que Xavier (2000) realizou 

a leitura, sistematização e classificação dos artigos e notícias publicados na revista 

de divulgação do CBPE, Educação e Ciências Sociais. 

  Quadro descritivo das atividades desenvolvidas no Centro Regional de 

Pesquisas Educacionais de São Paulo, durante período de direção de Fernando 

Azevedo de 1956 a 1961, é o tema deste trabalho realizado a partir de relatórios 

anuais de atividades do CRPE de São Paulo e revistas no período estudado 

(FERREIRA, 2001). 

  Tomando as estatísticas educacionais como fonte para as pesquisas 

em História da Educação utilizando relatórios oficiais da Diretoria Geral de 

Estatística (DGE) e repertórios estatísticos editados por aquela repartição (GIL, 

2008). 

  Este trabalho apresenta a análise de grupos de pesquisas que 

integram o Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil CNPQ, usando pesquisas 

realizadas por Guimarães, Lourenço e Cosac (2001) e Prado e Sayd (2004), a partir 

das fontes de dados do Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil CNPQ 

(FERREIRA, 2010). 

  Definido como tema os estudos do Centro Brasileiro de Pesquisas 

Educacionais e seus Centros Regionais criados em 1955 esta pesquisa utiliza os 

Boletins Mensais do referido Centro como fonte (GOUVÊA, 2011). 

  O que se tem escrito sobre a Educação Infantil utilizando-se de 

produção de teses e dissertações nos programas de Pós Graduação foi outro tema 

relevante à temática (ARCE, 2004). 

  A relação entre a igreja católica e a educação em pesquisas 

publicadas, tendo como fontes teses e dissertações do Banco de Teses do portal 

CAPES e artigos publicados na base Scielo e em outras revistas como Revista 

Brasileira de História da Educação, Histedbronline (LEONARDI, 2010). 

  Análise e avaliação do Boletins CAPES anos 1952 a 1964 foi o tema 

desta pesquisa (GOUVÊA, 2010). 
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  Abordagem histórica em uma perspectiva de longa duração sobre as 

temáticas tratadas em cinco dissertações defendidas no período de 1999 a 2003, 

relativas à história da educação e suas instituições de formação de professores em 

particular do Estado de Santa Catarina entre as décadas de 1890 e 1940 

(NÓBREGA, 2005). 

  Neste trabalho Hostins (2004) propôs reconstituir o modo segundo o 

qual o historiador Edward Thompson conduziu seu trabalho de investigação 

histórica, e que princípios norteiam seu trabalho do mesmo analisando as obras A 

miséria da teoria ou um planetário de erros (1981) e A formação da classe operária 

inglesa (1987;1988;1989). 

 

História das instituições educativas   

  Os seis trabalhos desta categoria são trabalhos que contribuem na 

reconstituição de importantes componentes da História da Educação, os espaços 

escolares: 

  História do Colégio Pedro II, usando como fontes: relatórios arquivo 

nacional, requerimentos e ofícios (GASPARELLO, 2002). 

  Pesquisa sobre a Escola Profissional Feminina, instituída na esfera 

política de ensino no Distrito Federal, nas primeiras décadas da República, fontes: 

imagens fotográficas e pesquisas blibliográficas (BONATO, 2004). 

  História da Instituição Educativa Escola Silva Jardim de Porto Alegre – 

RS, o movimento ferroviário e a questão educacional, fontes: pesquisas 

bibliográficas, relatórios escola, regimentos escolares 1967, 1970 e 1971, planos de 

estudo de 1973 e 1974, documentos de avaliação dos alunos e entrevistas com 

alunas que freqüentaram a escola, além de professores e gestores (CORSETTI, 

2006). 

  Investigação do Instituto Disciplinar do Tatuapé, criado em 1903 a partir 

das mudanças na forma de conceituar o abandono e as instituições de infância 

durante as primeiras décadas do século XX, a partir de leis, regimentos e decretos 

(FONSECA, 2007). 

  Trajetória da Escola Técnica de Comércio de São José: um colégio 

católico feminino no tempo da reorganização do ensino comercial do país, 

pesquisando as reformas, leis e ofícios (CINTRA, 2008). 
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  Os fatores que levaram a criação da Escola Belas Artes Pelotas em 

1949, usando arquivos institucionais, arquivos particulares, periódicos da época e o 

diário da fundadora da escola (MAGALHÃES, AMARAL, 2011). 

 

Educação e infância 

  Festejos comemorativos na infância particularmente em Belo Horizonte 

entre as décadas de 20 e 40, utilizando-se das manchetes dos jornais da capital 

mineira do período citado (VEIGA, GOUVEA, 2001). 

  Discussões sobre as crianças trabalhadoras no Paraná oitocentista, 

discutindo a arregimentação (alistamento) de meninos para a Companhia de 

Aprendizes Marinheiros, sua fonte foram correspondências, editais, ofícios, relatórios 

e termos de inspeção (MARQUES, PANDINI, 2001). 

  Aspectos da educação de crianças de 0 a 6 anos, no Asilo dos 

Expostos da Santa Casa de Misericórdia de Santa Catarina, de 1896 até 1950 

embasando-se em relatórios dos mordomos dos expostos que eram os 

administradores do Asilo (KUHLMANN, ROCHA, 2005). 

  Investigação da trama histórica que originou a produção e a utilização 

das imagens do cotidiano de meninas e meninos do Serviço de Assistência ao 

Menor pela imprensa entre 1959 e 1961 a partir do Acervo constituído de 163 

fotografias produzidas pelo Jornal Brasil e pela Agência Nacional (MULLER, 2006). 

 

História da profissão docente 

  Um estudo sobre profissionalização do magistério feminino, para levar 

a compreensão do que teria sido a Escola Normal para a sociedade catarinense e 

brasileira na segunda metade do século XIX e início século XX, com fontes 

documentais e bibliográficas, entrevistas e leituras (SCHAFFRATH, 2000).  

  O processo de profissionalização docente na província mineira no 

período imperial a partir de pesquisas bibliográficas (GOUVÊA, 2000). 

  Feminização do magistério de primeiras letras como forma de 

problematizar e compreendê-lo pelos processos a ele vinculados também com 

pesquisas bibliográficas (WERLE, DORNELLES, AUZANI, BACKES, KOCH, TOIGO, 

2001). 

  Estudo que tratou da fundamentação teórica para a formação de 

professores desenvolvida pelo Padre Camilo Passalácqua no manual de ensino e 
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Metodologia, adotado pela Escola Normal de São Paulo, a partir de 1887 

(MONTEIRO, FREITAS, 2001). 

  Uma proposta de reconstrução dos manuais pedagógicos brasileiros 

colaborando para uma história de leitura para os professores através de livros com 

temas previstos para ensino de disciplinas profissionalizantes dos currículos de 

instituições de formação docente (SILVA, 2002). 

  A substituição da formação artesanal de professores, pelo modelo 

tradicional pesquisando nos jornais, manuais, materiais didáticos, relatórios e 

programas (VILLELA, 2003). 

  Discussão sobre os sentidos atribuídos a profissão docente no ensino 

primário por professores de dois estados brasileiros Santa Catarina e São Paulo, e, 

em Portugal da virada do século XIX para o XX com testemunhos de diferentes 

acervos, textos que compunham a legislação da época sobre o ensino normal, a 

escola primária e a profissão docente desse nível de ensino (SILVA, 2004). 

  História das disciplinas, com foco em Biologia Educacional, na 

formação de professoras e Escolas Normais paulistas através da análise de planos e 

programas de ensino, manuais didáticos da disciplina, depoimentos de professores, 

e em documentação arquivística de algumas escolas paulistas que ofereceram 

Curso Normal durante o período de estudo (VIVIANE, 2004). 

  Discussão da Escola Normal Rural, no Sul do Brasil, através da revista 

UNITAS e Revista Brasileira História da Educação 2001 (WERLE, 2007). 

  Análise do processo de construção da identidade profissional sobre a 

docência superior no Curso de Ciências Contábeis da UFMG tendo como fonte 

depoimentos para coleta das experiências pessoais e profissionais (PESSÔA, 2007). 

  Análise da trajetória de 09 explicadoras, professoras que atuavam em 

suas casas com turmas multisseriadas, buscando responder: Quem eram as 

explicadoras? Seus processos de socialização na direção do magistério, e depois do 

magistério doméstico? Como atuavam em seus espaços de trabalho? Usando como 

fontes dissertações de mestrado e teses de doutorado, trabalhos publicados em 

periódicos e CD-ROM da Anped com reuniões que tiveram títulos chaves História da 

Educação, Professores e Professoras, Professores Primários, Trabalhadores em 

Educação, Docentes e Docência, Trajetórias e depoimento de 9 explicadoras 

(MATTOS, 2008). 
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  Saberes pedagógicos que circularam nas escolas de formação de 

professores a partir da análise de artigos escritos por professores das escolas 

normais de São Carlos e de Piracicaba entre 1911 e 1923, dos periódicos: Excelsior 

1911 a 1916, da revista da escola normal de São Carlos (1916 a 1923) e da revista 

da Educação entre 1921 e 1923 publicadas nestas escolas (NERY, 2008). 

  Pesquisa sobre políticas de profissionalização do magistério no ensino 

secundário particular através dos dispositivos normativos da profissionalização 

docente comparando-os com documentos de acervos privados, relatórios, estudos 

de comissões, pareceres, anteprojetos, memoriais, cartas, substitutivos, discursos e 

exposições de motivos (DIAS, 2009). 

  Este trabalho traz uma investigação da história da docência, analisando 

dois processos civilizadores, a sociogênese e a psicogênese investigando dois 

planos desenvolvidos pelo sociólogo Norbert Elias e documentos referentes ao 

período imperial e de início da república em Minas Gerais (VEIGA, 2011). 

  Com o tema professoras, histórias e discursos de um passado 

presente, temos a investigação de discursos e demais práticas de professoras dos 

anos 50 e 60 do Grupo Escolar D. Pedro II, em Novo Hamburgo RS, sua fonte foram 

depoimentos orais (FISCHER, 2000). 

  A mulher na relação com a educação, privilegiando século XIX, no 

contexto da província mineira é o tema desta pesquisa; suas fontes foram 

documentais, atas, relatórios, correspondências e as avaliações a que eram 

submetidos os egressos da Escola Normal de Ouro Preto, ao candidatar-se a vaga 

de professor da escola primária ou secundária da província mineira, autora comenta 

a escassez de materiais para pesquisa nesse período (GOUVÊA, 2003). 

  Para pesquisar a figura materna e o papel da mulher na educação e 

higienização das crianças, Almeida (2004) usa como fontes os discursos proferidos e 

relatados nos vários jornais que circulavam na capital paulista e que, posteriormente 

foram transcritos na Revista de Divulgação e Higiene O Brasil de amanhã, acerca do 

Concurso de Robustez Infantil realizado em 25 de janeiro de 1928. 

  Os debates ocorridos acerca do magistério primário na Primeira 

Conferência pelo Progresso Feminino, realizado em 1922 no Rio de Janeiro, é a 

pesquisa de Bonato (2007) que utiliza como fontes primárias documentos do Fundo 

Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, contido no acervo do Arquivo 

Nacional e como fontes secundárias as obras de Nagle (1974), Soihet (1974, 1997, 
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2002), Louro (1997), Araújo (1995), Scott (1992), Schumaher, Brazil (2000), Hahner 

(2003) Pinto (2003) e Saffioti (1979). 

  A importância das datas comemorativas como elemento para a 

visibilidade da profissão do magistério, através da institucionalização da 

comemoração do dia do professor no Brasil. Utilizou como fontes periódicos como 

Revista do Professor, Revista APESNOESP, Boletins do Sindicato dos professores 

entre outros (VICENTINI, 2003). 

   

Impressos pedagógicos e livros didáticos 

  Folhetos de cordel, durante primeiras décadas do séc XX, em 

Pernambuco pesquisando folhetos publicados entre 1904 e 1957 (GALVÃO, 2000). 

  Revistas pedagógicas do Brasil e Portugal para buscar compreender a 

construção de um saber especializado em educação, duas publicações pedagógicas 

foram utilizadas, a revista Educação de São Paulo e a revista Escolar de Portugal 

(PARREIRA; CORDEIRO, 2002). 

  Livros didáticos e outras publicações infantis que traziam a imagem de 

Tiradentes, para verificar como ele era apresentado durante o Estado Novo 

(FONSECA, 2002). 

  Textos escolares de leitura utilizados na escola primária brasileira, no 

século XIX para investigar o que alunos e professores liam nas aulas de primeiras 

letras no Brasil nesse século (TAMBARA, 2003). 

  Análise da cartilha maternal do autor português João de DEUS 

(TRINDADE, 2003). 

  Antologia Nacional de Fausto Barreto e Carlos Laet, é o tema em que 

Razzini (2003) pesquisou história do livro didático e sua contextualização nas 

práticas escolares. 

  Jornal O Diário verificando, como a greve das professoras primárias 

mineiras em 1959 ajudou na compreensão das expressões coletivas nas práticas 

discursivas que foram apresentadas no Jornal (NUNES, 2003). 

  Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, uma publicação periódica 

do Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), investigando o 

papel que cumprem as estatísticas nos discursos sobre educação divulgados 

durante década de 1940 (GIL, 2004). 
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  Manuais, legislações e documentos dela derivados, pareceres sobre 

livros escolares e autobiografias analisando a partir deles o processo de circulação 

do livro escolar na província de Pernambuco (GALVÃO, 2005). 

  Revistas de educação, O Ensino (1885 a 1890), a Revista de Educação 

e Ensino (1886 e 1900) e Educação Nacional (1896 e 1976) apresentando uma 

produção discursiva sobre o aluno nessas revistas educacionais portuguesas, nas 

últimas décadas do século XIX, contemplando a singularidade das escritas, definidas 

pelo status profissional dos autores (GOUVEA, 2006). 

  Manuais pedagógicos de Brasil e Portugal entre 1870 e 1970 

analisando a bibliografia educacional e explicando aos futuros professores os vários 

elementos da cultura escolar, difundidas em diferentes partes do mundo, 

compreendendo como as referências das páginas dos manuais foram usadas nas 

construções das concepções sobre o magistério (SILVA, 2006). 

  A respeito do Manifesto dos Professores Públicos Primários da Corte 

de 1871, recuperou as iniciativas dos professores do século XIX (LEMOS, 2007). 

  A Coleção Atualidades Pedagógica (AP) na Biblioteca Museu Ensino 

Primário (BMPE), que foi dirigida por Adolfo Lima (1933-1943), em Portugal, foi a 

fonte utilizada por Toledo (2007) para compreender a circulação de materiais 

impressos produzidos no Brasil, em situações culturais determinadas, em lugares 

para os quais não foram necessariamente projetados e as razões que teriam levado 

os organizadores da Biblioteca a selecionar conjuntos de livros estrangeiros para a 

formação docente. 

  Um semanário, O Mentor das Brasileiras, impresso entre 1829 a 1932 

na vila de São João del-Rei foi a fonte para relacionar impressos periódicos com os 

acontecimentos políticos e sua pretensão pedagógica, eixos centrais desse estudo 

que analisou o uso que segmentos dos liberais moderados fizeram de um gênero 

literário, as fábulas de origem grega, para difundir seus princípios entre os leitores 

(JINZENJI, 2008). 

  Cartilha A menina italiana na escola, procurando interpretar práticas 

discursivas de livretes escolares, no final do século XIX e início século XX, em 

escolas ítalo-brasileiras, no Sul do Brasil (OTTO, 2009). 

  Com a utilização da obra costumes, que foi escrita e proposta para 

todas as casas da Congregação religiosa, instaladas fora da França no ano de 1862, 
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Lage (2009) buscou compreender as práticas de leitura e dos livros permitidos as 

Filhas de Caridade de São Vicente de Paulo; 

  Análise comparativa de duas revistas pedagógicas: No Brasil, a revista 

Educação de São Paulo e em Portugal a revista Escolar procurando entender a 

circulação do conhecimento pedagógico entre Portugal e Brasil, em particular o 

diálogo entre o escolanovismo brasileiro e o movimento português da “Escola Nova” 

(MADEIRA, 2010). 

  Utilizando das imagens presentes em obras publicadas entre 1915 e 

1969 nos livros didáticos das escolas primárias Santos e Nicareta, (2011) analisam 

em especial a constituição do gênero feminino nesse período. 

  O estudo das obras e periódicos científicos ingleses e europeus do 

campo da história e história da educação. Utilizando-se de periódicos que 

contemplam o tema, Gouvea (2011) trouxe a trajetória inglesa de constituição da 

escola compulsória, comparando com a difusão da escola primária no Brasil. 

  Educação e Saúde é o tema de trabalho que analisou manuais do 

Conselho do Setecentos, que tratavam da difusão de normas de higiene e de viver 

com saúde; autora identificou procedimentos e normas de se tratar os doentes e 

também educá-los utilizando como fonte um livro francês traduzido ao português, 

além de outros manuais de medicina simplificada e de atendimento aos doentes por 

si mesmos (MARQUES, 2005). 

  O outro trabalho pesquisa educação e ciência da saúde no início do 

século XX, sua fonte: bibliografias sobre o conhecimento científico presentes em 

vários segmentos da sociedade brasileira nos finais do século XIX e início século XX 

(MARTINS, 2004). 

  Infância, higiene e educação nas primeiras décadas do século XX 

tendo como fonte a obra Aventuras no Mundo da Higiene, Meu ABC, de 1936, Gente 

e Bichos de 1956 todos de autoria de Érico Veríssimo (BASTOS; STEPHANOU, 

2005). 

  Análise obras Noções de História da Educação, de Afrânio Peixoto e 

Noções de História da Educação, de Theobaldo Miranda Santos, nas obras dos 

autores (ROBALLO, 2009). 

  Boto (2007) investigou manuais de ensino do pedagogo português 

José Augusto Coelho (1850 – 1925), autor de uma série de compêndios voltados 

para a interpretação do fenômeno educativo e dirigido principalmente para a 
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formação de professores foi o tema da pesquisa que utilizou como fontes além dos 

manuais do autor também Revista Escolar, 1935. 

 

Intelectuais e Pensamentos pedagógicos 

  Pensamento educacional do Professor Honório Guimarães através de 

artigos de jornais do autor citado publicados entre 1905 e 1922 (CARVALHO; 

CARVALHO, 2000). 

  Pensamento de Rui Barbosa entre os anos de 1849 e 1923, referentes 

a questões educacionais pesquisadas em teses do próprio (MACHADO, 2000). 

  De que modo o ideário educacional brasileiro foi articulado entre 1930 

e 1960 pesquisando John Dewey em periódicos educacionais brasileiros através de 

artigos publicados em revistas (CUNHA, 2000). 

  Produção textual de Isabel Urbana de Albuquerque Gondim, mulher 

que dedicou sua vida às letras, à educação, à história, em Natal durante últimas 

décadas século XIX e início século XX, pelas correspondências particulares da 

pesquisada e manuscritos inéditos, além dos jornais da época e seus livros em 

prosa e verso (MORAIS, 2000). 

  Aspectos do trabalho de Cecília Meireles relativos à divulgação da 

leitura e do livro infantil à frente da primeira biblioteca pública infantil brasileira 

inaugurada em 1934, usando conjuntos de textos que constam na obra de Cecília 

Meireles (especialmente os Comentários da Página de Educação do Diário de 

Notícias, bem como sua correspondência pessoal com Fernando de Azevedo). A 

obra e documentos de Anísio Teixeira que constam do seu arquivo pessoal no 

CPDOC (sobretudo o que se refere à Reforma da Instrução Pública no Distrito 

Federal em 1931 – 1935), a obra e documentos encontrados no arquivo Fernando 

de Azevedo (IEB-USP); a obra de Armanda Álvaro Alberto (inclusive o livro de atas 

da Seção de Cooperação da Família da ABE – Associação Brasileira de Educação); 

bem como outros documentos que têm ligação estreita com o tema proposto para 

investigação: documentos referentes ao Pavilhão Mourisco que constam no Arquivo 

da Cidade; jornais da época, encontrados na seção periódicos da Biblioteca 

Nacional e nos arquivos do jornal O Globo, depoimentos, cartas e entrevistas 

(PIMENTA, 2001). 
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  Pensamento educacional de dois grandes pedagogos Johann 

Pestalozzi e Friedrich Froebel, destacando o papel da mulher mãe enquanto 

educadora utilizando como fonte a produção bibliográfica dos autores (ARCE, 2001). 

  Discussão sobre os relatórios de Celéstin Hippeau, professor honorário 

da Faculdade de Paris e secretário do Comitê de Trabalhos Históricos e das 

Sociedades Científicas (GONDRA, 2001). 

  Pesquisa Adolphe Ferrière, o profeta da educação nova e como seu 

texto sobre o Diabo e a escola no livro Transformons I´ecole, 1920 foi alvo de críticas 

que resultaram posteriormente na elaboração de uma nova obra como pedido de 

desculpas, seus livros traduzidos serviram de fonte a (PERES, 2002). 

  A violência física doméstica sofrida na infância e adolescência por 

vários escritores brasileiros, utilizando-se de suas autobiografias (OLIVEIRA, 2002). 

  Assumindo como tema a busca em compreender os movimentos 

renovadores da educação brasileira na virada dos anos 1920 e 1930 Russeff (2004) 

apresenta os encontros e desencontros entre artistas e renovadores, modernistas da 

inteligência artística e pedagógica através dos enfoques estéticos e educacionais de 

Mário de Andrade, Fernando de Azevedo, Monteiro Lobato, Anísio Teixeira, entre 

outros. 

  A educação e seu papel na organização da sociedade nas décadas de 

30 e 40, através do intelectual João Roberto Moreira e sua obra “Os sistemas ideais 

de educação” sua primeira obra, publicada em 1945, pela “Biblioteca Pedagógica 

Brasileira”, na série “Atualidade Pedagógicas” (DANIEL, 2005). 

  Análise do plano educacional de Brasília formulado por Anísio Teixeira, 

no final da década de 50, quando o mesmo ocupava o cargo de direção do INEP, 

pelo Plano Educacional Anísio Teixeira (PEREIRA, ROCHA, 2005). 

  Concepções filosóficas e educacionais de Anísio Teixeira e a ciência 

psicanalítica estudada e defendida por Arthur Ramos para levar a psicanálise ao 

campo educacional, como fonte Sircilli (2005) utilizou documentos dos autores 

citados, pesquisas bibliográficas. 

  Contribuições da educadora Cecília Meireles em discussões sobre 

educação, considerando a criança em sua diversidade pesquisando nas publicações 

da escritora no período de junho de 1930 a janeiro de 1933, presentes no Diário de 

Notícias do Rio de Janeiro, na página de educação (FERREIRA, 2006). 
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  O período de 1932 a 1935, tendo como principais personagens os 

educadores Anísio Teixeira e Lourenço Filho em suas atuações no Instituto de 

Educação foi o tema desta pesquisa respondendo a questões como em detrimento 

de que memória se erigiu a memória dos chamados renovadores da educação? Que 

acontecimentos precisaram sem silenciados para não prejudicar a imagem do grupo 

que se desejava homogêneo e isento de conflitos? A fonte utilizada foram as cartas 

trocadas entre os intelectuais, referências bibliográficas (LOPES, 2006). 

  Análise dos escritos do pedagogo alemão Ratke que, com seus textos 

pedagógicos alicerçou uma nova organização de escola e de trabalho didático sob o 

título de Nova Arte de Ensinar (HOFF, 2006). 

  O papel do Estado e da educação para Rui Barbosa (1849 – 1923), no 

processo de modernização da sociedade brasileira, foi pesquisado por Machado 

(2006) nos artigos da autoria de Rui Barbosa, publicados no Jornal Diário de 

Notícias. 

  O tema contribuição de Guido Viaro para o ensino da arte no Paraná 

que vai desde a década de 30 até meados século XX. Osinski (2007) tomou como 

fonte artigos de jornais e revistas, projetos pedagógicos, documentos institucionais, 

programas de cursos, atas e planos de aulas, bem como fotografias, obras de arte e 

exercícios escolares. 

  Atuação de Cecília Meireles no combate ao Decreto do Ensino 

Religioso nas escolas públicas do ministro Francisco Campos – Decreto nº 19.941 

de 30/04/1931, usando página de Educação do Jornal Diário de Notícias entre os 

anos de 1930 a 1933 (MORAES, 2007). 

  Reflexões em torno da relação educação-desenvolvimento para o 

intelectual João Roberto Moreira a partir de seus escritos publicados (DANIEL, 

2009). 

  Usando da literatura de Bernardo Guimarães busca responder: Por que 

a busca pela admiração dos outros homens é tão recorrente no século XIX? (ZICA, 

2009). 

  Atuação Erasmo Pilotto (1910-1992), como intelectual e articulador do 

Movimento pela Escola Nova no Paraná, especialmente sua ação na escola de 

Professores, é tema da pesquisa que utiliza como fontes  documentos oficiais, 

periódicos, manuscritos e documentos não publicados, obras e depoimentos (SILVA, 

2010). 
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  Redefinir o horizonte conceitual e institucional em que Humboldt se 

inscreveu em sua época, discutindo como sua posição teórica que esteve associada 

fundamentalmente, a uma série de estratégias pragmáticas foi pesquisado a partir 

de textos teóricos de Humboldt na qualidade de diretor do Departamento de Ensino 

do Governo (BRITTO, 2010). 

  Análise proposta educativa da instituição a cargo do professor libertário 

João Penteado, em São Paulo, primeiras décadas século XX, apontando alguns 

aspectos relacionados à concepção de educação integral e à forma como o trabalho 

está presente na sua organização, usando como fontes: jornais e demais 

documentos produzidos ou acumulados no período de existência da escola citada, 

em particular: os jornais Boletim da Escola Moderna, Boletim da Escola Nova, 

Boletim da Academia Saldanha Marinho, O Início e o Iris, além dos jornais: A 

Lanterna e A Vida da imprensa operária e anarquista e (MORAES, 2010). 

  Formação do médico e escritor Pedro Nava (1903-1984), em obras 

memorialísticas e jornais que circularam em Juiz de Fora, cidade natal escritor 

(MELO, 2011). 

  Dois trabalhos buscaram reproduzir os saberes pedagógicos antigos, 

um de Diez (2002) realiza uma busca arqueológica em direção ao saber pedagógico 

do Brasil seiscentista, suas configurações e modo de saber das coisas, o outro de  

Oliveira (2009) apresenta história e memórias de homens de saber, entre os séculos 

XII e XIII, no Ocidente Latino; o primeiro utilizou referências bibliográficas e o 

segundo os documentos: Authentica Habita (1155/58) e o Estatuto da Universidade 

de Sorbone (1274). 

 

Projetos Educacionais 

  Educação e música foi o tema de único trabalho que investiga o ensino 

da música nas escolas públicas de São Paulo na primeira república 1889 – 1930. 

Jardim (2004) utilizando-se de legislações, documentos e relatórios apresentados no 

Anuário de Ensino do Estado de São Paulo, procura trazer indícios das prescrições e 

práticas da Educação Musical anteriores a 1930. 

  Pesquisando análises bibliográficas, o texto de Carvalho (2011) 

pretendeu ponderar sobre algumas relações possíveis entre a educação, a ética e 

as práticas de representação artística fundamentadas nas poéticas e nas retóricas 

antigas. No âmbito de seu texto, esses termos foram definidos a partir dos contextos 
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e das processualidades que se assentam na dinâmica educativa da América 

Portuguesa da América Portuguesa inerente à “política católica” da Coroa 

Portuguesa. 

  Experiências de leitura, escrita do caicoense no século XVIII, se 

ancorando no letramento, especificando as práticas de leitura e de escrita nos 

primórdios da edificação do lugar Caicó, utilizou fontes historiográficas, como 

folhetins e leituras de cordel (ARAÚJO, 2003). 

  Dois trabalhos apresentam pesquisas sobre o método Lancasteriano 

no Brasil e suas contribuições para a educação, o primeiro focalizando suas origens 

e antecedentes de prática do ainda chamado ensino mútuo; usa como fontes 

projetos educacionais elaborados no início do século XIX (NEVES, 2000). O outro 

apresenta a implantação do método no interior das instituições militares, discutindo o 

porquê dos soldados serem os escolhidos para serem os primeiros a serem 

instruídos pelo método, para posteriormente tornarem-se mestres lancasterianos; 

Neves (2007) tomou como fontes documentos oficiais, relatórios manuscritos de 

professores e o livro Improvementes in Education, de Joseph Lancaster de 1805. 

  Influência da ação missionária protestante na educação escolar 

brasileira, não consegui identificar a fonte do autor (ALMEIDA, 2000). 

  Igreja e educação na primeira república tendo como fontes livros 

educacionais religiosos, entre eles Cartas Pastorais e pesquisas bibliográficas 

(KULESZA, 2002). 

  Através de epístolas, encíclicas papais e as cartas pastorais episcopais 

Tambara (2005) investigou uma das formas de inculcação ideológica utilizada pela 

igreja católica, quanto a seus posicionamentos em relação à educação, período de 

análise 1830 a 1935. 

  Análise de aspectos que sustentaram as diferenças ideológicas e 

educacionais existentes em duas instituições Escolares da cidade de Pelotas, uma 

de ensino católico e outra laica, nas décadas de 1930 a 1960, época de explícita 

rivalidade entre as duas escolas; suas fontes orais, escritas (jornais, boletins 

informativos, almanaques e revistas) e iconográficas (fotos de passeatas estudantis) 

(AMARAL, 2006). 

  Azevedo (2008) inventariou práticas espíritas de assistência e 

escolarização da infância na personagem de Anália Franco, um mito entre espíritas 

e não espíritas, pioneira no campo da educação infantil. Através de fontes 
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documentais como a revista “Reformador”, órgão da Federeção Espírita Brasileira 

(FEB) fundado em 1883, depoimento de um espírita português que esteve em visita 

ao Brasil no ano de 1955: Isidoro Duarte Santos, diretor da revista “Estudos 

Psíquicos” de Lisboa e suas valiosas impressões registradas nos dois volumes 

publicados sob o título “O espiritismo no Brasil (ecos de uma viagem)”. 

  Características das associações voluntárias norte-americanas do 

século XIX, entre elas a ação da missão presbiteriana na educação brasileira por 

estudos produzidos por Max Weber, Norbert Elias, William James, Jean Pierre 

Bastian e Alexis de Tocqueville (NASCIMENTO, 2009). 

  A partir de depoimentos dos professores foram pesquisadas 

experiências vividas na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Córdoba 

(MARTÍNEZ, 2000). 

  Com a ajuda de pesquisas bibliográficas, Morais (2003) se debruça 

sobre as pesquisas no campo de história da educação sobre o que os mineiros 

ensinavam, no trabalho a respeito de educação e cultura letrada oitocentistas. 

  Em exemplares da Revista Escola Argentina, artigos, cartas, resumos 

escolares Chaves (2004) teve como tema compreender de que maneira a reforma 

educacional elaborada por Anísio Teixeira para o antigo Distrito Federal na primeira 

metade dos anos 30 é vivenciada pela escola Argentina. 

  Periódico Arquivos do Instituto de Educação anuário, Lopes (2004) 

estudou imagens da educação renovada no Distrito Federal. 

  A partir de referências bibliográficas, esta pesquisa apresenta uma 

reflexão sobre a educação escolar no antigo Distrito Federal dos anos 30, levando 

em consideração às transformações sociais e culturais que se passavam naquele 

momento (CHAVES, 2005). 

  Com auxílio dos documentos que remontam meados do séc. XIX até a 

primeira metade do século XX Oliveira (2005) quis compreender historicamente a 

relação entre corporalidade e escolarização, ou mais precisamente as disciplinas 

escolares. A história do currículo e das disciplinas escolares da instrução pública 

primária no Paraná (1882 – 1926). 

  Regulamentos, projetos, pesquisas bibliográficas foram as fontes 

utilizadas para tratar de relações pessoais e institucionais desencadeadas pelo ato 

de incorporação do Instituto de Educação da Universidade de São Paulo pela 
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Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da mesma universidade, decretado em 

1938 (BONTEMPI, 2007). 

  Revistas acadêmicas, traduções, autores e teorias amplamente citadas 

em três dimensões história do campo, história das disciplinas escolares e a história 

do conhecimento e da cultura, levaram Martins (2011) a reflexão sobre a 

compreensão historiográfica do currículo e como se realizou historicamente, 

conexões entre pesquisadores Brasil e Inglaterra, nos períodos de 1969 a 2009. 

  Trajetória, debates e os projetos dos intelectuais em torno do ensino 

superior à luz do contexto histórico paranaense, entre os anos de 1892 e 1938, foi o 

foco desta pesquisa a partir de documentos escritos e organizados pelos intelectuais 

(CAMPOS, 2007). 

  Através do documento fotográfico Cunha (2000) demonstra a presença 

negra na escola pública brasileira, usando imagens escolares dos anos 20 e 30. 

  Usando como fonte a literatura, outro trabalho apresentou a educação 

e formação do homem asteca (MELO, 2000). 
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Considerações Finais 

  Apesar de, o resultado esperado com a pesquisa não se confirmar, ou 

seja, a presença do ensino da História da Educação nos trabalhos pesquisados e ter 

constatado a inexistência do tema no período pesquisado, compreendeu-se a 

importância dos trabalhos pesquisados e publicados na construção da História da 

Educação; esta relevância se expressa na possibilidade da utilização da maioria dos 

trabalhos pesquisados como material para as aulas, segundo Nóvoa, (2005 p. 13): 

 

[...] estamos perante a fabricação de três fatos: 
 1º) Propostas teóricas e metodológicas que rompem com 
concepções tradicionais da investigação histórica em educação, 
avançando pelos caminhos abertos pela história social e pela nova 
história cultural. 
2º) Elementos históricos que definem um conhecimento da realidade 
brasileira, construído a partir de uma diversidade de fontes e 
temáticas, num esforço de renovação historiográfica que é justo 
assinalar. 
3º) Ideias pedagógicas alicerçadas em estudos rigorosos, que 
constituem um “acervo intelectual” para o trabalho universitário em 
educação e para os cursos de formação inicial e continuada de 
professores. 
 

  Com isso, acreditamos poder aplicar aos trabalhos encontrados na 

ANPED a apreciação de Nóvoa, (2005) na apresentação da obra de Stephanou e 

Bastos (2005) “Esse retrato desenha os contornos de uma geração de historiadores 

e de educadores que tem dado um contributo intelectual de grande nível, no plano 

nacional e internacional”. Foi o observado, com a presença inclusive de trabalhos 

latino americanos como “Una opacidad creciente en el debate ideológico: La 

construcción de la hegemonía em los orígenes del sistema educativo argentino 

(1880 – 1916). Socialismo y tensiones político pedagógicas: aportes para la 

discusión. 

  Verificou-se a dificuldade da compreensão de alguns temas o que 

ocasionaria repulsa por parte dos alunos na leitura dos mesmos, pela escrita de 

difícil compreensão, de forma confusa. Percebe-se ainda que, a ação do estado foi 

uma das temáticas mais publicadas o que demonstra a forte ação do Estado em 

nosso dia a dia e no decorrer de muito tempo. 

  Já temáticas novas aparecem de forma a colaborar positivamente com 

a História da Educação como as Histórias das Instituições Educativas e da profissão 
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docente ajudando-nos em nosso reconhecimento, pertencentes dessa história. 

Segundo Saviani (2008 apud Gatti, 2008, p. 227 – 228): 

[...] A destruição do passado – ou melhor, dos mecanismos sociais 
que vinculam nossa experiência pessoal à das gerações passadas – 
é um dos fenômenos mais característicos e lúgubres do final do 
século XX. Quase todos os jovens de hoje crescem numa espécie de 
presente contínuo, sem qualquer relação orgânica com o passado 
público da época em que vivem. Por isso os historiadores, cujo ofício 
é lembrar o que outros esquecem, tornam-se mais importantes que 
nunca no fim do segundo milênio. Por esse mesmo motivo, porém, 
eles têm de ser mais que simples cronistas, memoralistas e 
compiladores.  
 

  As temáticas apresentadas colaboram na continuação da história, 

resgatando ideais, pensamentos e figuras importantes para a educação, devemos 

ter um novo olhar sobre a História. 

  Este trabalho realizou apenas uma pequena parcela na contribuição 

para a verificação do que se tem pesquisado atualmente na História da Educação, 

porém muitos outros grupos de pesquisa podem ser verificados na procura de 

resposta a pergunta inicial orientadora de meu trabalho se o ensino de História da 

Educação tem sido apresentado em novas pesquisas. 

  Acreditando que, cada trabalho respectivo a temática colaborou de 

alguma maneira a compreensão do ensino da História da Educação e pode ser 

explorado inclusive em salas de aula. 
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