
XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  

O LEPHE E A PESQUISA COM ARQUIVOS NA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES 

 
 

Helena Borges Miyazaki 
UEL- helena.borges.miyazaki@uel.br; 

Ana Beatriz Gomes de Paula  
UEL -ana.beatriz.gomes@uel.br; 

Giovana Monteiro Xavier 
UEL- giovana.xavier@uel.br; 

Simone Burioli Ivashita 
UEL – prof.simone@uel.br  

 
 

Eixo 7: Educação, História e Filosofia 
 
Resumo 
Neste artigo nosso objetivo foi discutir o papel do Laboratório de Ensino e Pesquisa 
em História da Educação - LEPHE e a importância da pesquisa com arquivos na 
formação de professores. Os alunos e alunas da graduação e da pós graduação que 
freqüentam o laboratório tem tido contato com diversos projetos de catalogação e 
triagem de fontes, o que contribui de maneira significativa para os processos 
formativos. Entendemos que os arquivos escolares são um dos meios possíveis 
para conhecer o interior da escola, suas especificidades, seus fazeres ordinários, 
sua organização e suas práticas. O LEPHE configura-se como espaço de 
preservação da memória institucional e também como local de guarda de outros 
tipos de fontes históricas. Os arquivos contidos neste espaço podem ser apropriados 
como fonte de pesquisa histórica se houver uma catalogação correta das 
informações, no sentido de mantê-las armazenadas e organizadas em local 
adequado para que facilite o trato com o material de pesquisa e o acesso dos 
demais pesquisadores. 
 
Palavras-chave: História da Educação; Arquivos; Formação de Professores. 
 

Introdução 

Neste texto nosso objetivo é apresentar as discussões acerca do 

papel desempenhado pelo Laboratório de Ensino e Pesquisa em História da 

Educação (LEPHE) da Universidade Estadual de Londrina (UEL), na formação de 

professores por meio da pesquisa com arquivos. Os (as) alunos (as) do curso de 

Pedagogia e também da pós-graduação que freqüentam o LEPHE tem tido contato 

com diversos projetos de catalogação e triagem de fontes para a História da 

Educação, o que contribui de maneira significativa para os processos formativos. 

Neste momento o LEPHE tem um projeto de constituição de um 

Centro de Documentação e Memória da História da Educação que está sendo 
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composto a partir do acervo do laboratório, como um espaço de preservação da 

memória institucional e também como local de guarda de outros tipos de fontes. 

Os (as) alunos(as) tem contato com a História da Educação no 

primeiro semestre do curso de Pedagogia e isso permite que eles comecem a 

reconstruir o passado nas suas diferenças com o presente, procurando responder, 

em alguma medida porque estudamos a História. Este é um dos argumentos de 

Antonio Nóvoa (1999) ao discutir para que serve a História e mais especificamente, 

para que serve a História da Educação. O mesmo autor ainda acrescenta que a 

História da Educação ajuda a cultivar um saudável ceticismo, fornece aos 

educadores um conhecimento da sua cultura profissional e amplia a memória e a 

experiência. Então a História da Educação e a Pesquisa Histórica têm um papel 

fundamental na formação de professores. 

Segundo Ivashita (2015) a escola é uma instituição que faz parte da 

história da sociedade, seu acervo constitui um dos meios para reavivar a memória 

daqueles que fizeram parte dessa instituição, além disso, os documentos 

encontrados dão indícios sobre as práticas administrativas e pedagógicas que 

abrem um leque de possibilidades de análises do cotidiano escolar. 

Tomar a História da Educação ao ser selecionada como 

possibilidade de reflexão acerca dos fenômenos educativos no decorrer do tempo, 

implica preconizar que a escola foi sendo constituída socialmente e portanto 

justificamos assim suas diversas configurações e organizações, visto que nela 

percebemos não mas uma única forma de estudo e pesquisa, sendo assim “a escola 

é tomada como um lugar de reprodução e produção de uma cultura escolar e social. 

Como um lugar de possibilidades e não de uma única possibilidade, de uma única 

visão de mundo” (GATTI JUNIOR, 2008, p. 236). 

Aventamos que os arquivos escolares são um dos meios possíveis 

para conhecer o interior da escola, suas especificidades, seus fazeres ordinários, 

sua organização, suas práticas curriculares, ou seja, a cultura escolar1, no sentido 

de um olhar que se direciona para o interior da escola, para seu funcionamento 

interno. 

 

                                            
1 Cultura escolar é um termo desenvolvido no artigo de Dominique Julia, “A cultura escolar 

como objeto histórico” publicado pela Revista Brasileira de História da Educação em 2001. 
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Os arquivos como fonte para a pesquisa 

Discutir a História, refletir sobre ela, e reescrevê-la são processos 

concomitantes. A historiografia preconiza que novos objetos e novas fontes vão se 

delineando a partir da compreensão da História como uma investigação não do 

passado em si, mas de indícios a partir dos quais o historiador interpreta o passado. 

A história não estuda o passado, já afirmava Marc Bloch (2001), mas 

é sim uma ciência que está ligada à toda a sociedade humana no tempo, 

apresentando, portanto, um passado diverso, plural e cheio de nuances. Seu objeto, 

na perspectiva do autor, não é o passado em si, mas sim os homens, é a este que a 

história deve se dirigir e investigar. Para este autor, o historiador se parece com um 

farejador de carne humana. Onde estiver o homem ali estará a matéria prima do 

historiador. Tudo o que o homem cria, produz, escreve, registra, tudo que ele fabrica 

são testemunhos históricos. 

“Ciência dos homens”, dissemos. É ainda vago demais. É preciso 
acrescentar: “dos homens, no tempo”. O historiador não apenas pesa 
humano. A atmosfera em que seu pensamento respira naturalmente 
é a categoria da duração. Decerto, dificilmente imagina-se que uma 
ciência, qualquer que seja, possa abstrair do tempo. (BLOCH, 2001, 
p. 55). 

 
A abordagem historiográfica modificou-se com os estudos da Nova 

História Cultural, que alargou o campo de pesquisa da História da Educação por 

meio de novas abordagens, novos objetos e novas fontes. Isso fica evidente na 

afirmação do francês Roger Chartier “A Nova História Cultural surgiu “da emergência 

de novos objetos no seio das questões históricas como as formas de sociabilidade, 

as modalidades de funcionamento escolar, entre outros” (CHARTIER, 1990, p.14). 

Em se tratando da Nova História Cultural, Peter Burke (1992) 

corrobora com a ideia de renovação dos estudos historiográficos, proporcionando 

novas abordagens, antes ignoradas. Os arquivos começaram a ser valorizados 

como patrimônio cultural, a partir da amplificação da noção de documento e a 

valorização da memória coletiva. No livro História e Memória de Le Goff (1994), 

afirma que os documentos possuem uma corrente ideológica de quem detém o 

poder, desta forma o autor enfatiza que o documento não seja considerado qualquer 

fator restrito ao passado. 
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Dentro do campo da História da Educação, essas tendências 

historiográficas provocaram o que Lopes e Galvão (2001) chamam de verdadeira 

revolução na seleção dos objetos de pesquisa e na forma de abordá-los. 

Temas como a cultura e o cotidiano escolares, a organização e o 
funcionamento interno das escolas, a construção do conhecimento 
escolar, o currículo e as disciplinas, os agentes educacionais 
(professores, professoras, mas também os alunos e alunas), a 
imprensa pedagógica, os livros didáticos etc. têm sido 
crescentemente estudados e valorizados. Desloca-se, 
crescentemente, o interesse dos pesquisadores da investigação das 
idéias e da legislação educacionais para as práticas, os usos e as 
apropriações dos diferentes objetos educacionais. (LOPES; 
GALVÃO, 2001, p. 40). 

 
Sabemos que “o passado, em sua totalidade, nunca é 

completamente apreensível” (LOPES e GALVÃO, 2001, p. 30) e só conseguimos 

revisitá-lo por meio das fontes. O importante a destacar aqui é que a História da 

Educação possibilita ao pesquisador olhar sobre um mesmo fenômeno educativo de 

diversas maneiras e com base em variadas fontes de pesquisa. O alargamento das 

fontes nas pesquisas em História da Educação permite ao pesquisador optar por 

fontes que não restringem unicamente aos documentos oficiais, que antes eram 

tidos como portadores de uma verdade inquestionável. 

Portanto as fontes não podem ser restritas apenas aos documentos 

escritos, mas abrande fatos e acontecimentos que estão além dos documentos 

oficiais. Nas palavras de Nunes (1996, p. 67), 

A descoberta desses modos de construção [da História da Educação] 
pode ser feita através de vários itinerários e com outras fontes, 
impressas ou não, como os discursos ministeriais, as circulares, os 
pareceres, os programas escolares, os relatórios de inspeção, os 
projetos de reformas, os artigos, os manuais destinados aos 
docentes, as polêmicas críticas, os planos de estudo, os planos de 
curso, os relatos de bancas examinadoras, os debates de comissão 
especializadas, etc. 

 
Os arquivos na área da Educação, começaram a ser valorizados a 

pouco tempo, e tem demonstrado grande importância em relação aos arquivos 

escolares, com o surgimento de pesquisadores em Portugal, como Nóvoa & 

SantaClara (2003), Mogarro (2006, 2005), Ramos do Ó (2003) e Magalhães (2001) 

e simultaneamente tem se consolidado no panorama de investigação brasileiro, 

constituindo exemplos significativos os trabalhos sobre instituições educativas e os 
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seus arquivos, como por exemplo Moraes e Alves (2002), Vidal e Zaia (2002), Vidal 

e Moraes (2004), Bonato (2005), dentre outros. 

O referencial teórico o trabalho com arquivos perpassa o campo da 

História da Educação e da Arquivologia, faz necessário, portanto, definir o conceito 

de arquivo. Nas palavras de Bonato (2005, p. 196), arquivo é um conjunto de 

“documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter 

público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, 

bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação e natureza 

dos documentos”. 

A pesquisadora portuguesa que discute esta temática é Maria João 

Mogarro (2006), que define a importância dos arquivos como sendo um espaço eu 

“[...] possuem informações que permitem introduzir a uniformidade na análise 

realizada sobre os vários discursos que são produzidos pelos autores educativos” 

permitindo assim, correlacionar diversos aspectos da educação em sua forma legal 

como a prática real e diária, os períodos históricos, a formação de professores, entre 

outros. Junto a isso, cria-se a necessidade da validação desses arquivos, e para que 

isso ocorra, o historiador compara o arquivo trabalhado com outros documentos, 

assim como diz novamente a autora: 

Estes documentos permitem apreender a realidade educativa em que 
foram produzidos, mas podem ser lidos em perspectivas diversas e 
expressam, na sua materialidade e no seu conteúdo, a riqueza dos 
contextos de produção — isolados, são fragmentos do passado, 
cabendo ao historiador a tarefa de lhes conferir validade, coerência, 
lógica e unidade, no estabelecimento necessário de relações com 
outros documentos e acervos. (MOGARRO, 2006, p 77) 

 
Sendo assim, além do papel de correlacionar as práticas educativas 

com outros processos, nota-se também a importância dos arquivos para 

compreender o contexto em que se foram produzidos. Portanto, é necessário o 

cruzamento de documentos e fontes para se obter informações mais complexas, 

pois isolados são apenas fragmentos da história. 

A verificação das fontes históricas é crucial para o trabalho do 

pesquisador, tanto para checar a veracidade do fato quanto para entender o 

momento histórico do acontecimento, sendo este para a total compreensão da 

seleção e produção dos documentos que estão sendo estudados. 

No Brasil, nomeadamente a partir da década de 1990, os 

pesquisadores iniciaram um processo de adentrar os muros da escola e passaram a 
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questionar os focos de estudos das décadas anteriores, despertando o interesse em 

áreas mais singulares da História da Educação, começaram a se interessar pelos 

professores, os currículos, a infância, e a escola como um todo. 

Segundo Furtado (2011, p 147) a temática dos arquivos escolares 

tem emergido com mais freqüência no campo de estudos da História da Educação, 

pois as pesquisas anteriores à década de 1990, “privilegiavam as políticas públicas e 

a evolução das idéias pedagógicas, muito pouco tratava das práticas escolas, dos 

alunos e dos professores”. Este tipo de pesquisa acabava por retratar um passado 

educacional que expressava um desejo, mas não uma realidade em si ou um 

aspecto dela, já que não adentrava os muros da escola e fazia uma pesquisa longe 

do cotidiano escolar. 

[...] perspectivar os arquivos escolares na sua articulação com outros 
arquivos de âmbito mais geral (nacionais, centrais, de ministérios, 
etc.), mas que também integram documentos com conteúdos 
educativos e cuja importância tem de se articular com os períodos 
históricos em que foram produzidos e com as especificidades que 
então apresentavam os sistemas educativos.” Podendo assim então 
se relacionar com a formação de professores. (MOGARRO, 2006, p 
73). 

 
Importante destacar que para que os arquivos escolares possam ser 

apropriados como fonte de pesquisa é imprescindível uma catalogação correta das 

informações, no sentido de mantê-las armazenadas e organizadas em local 

adequado para que facilite o trato com as fontes e o acesso dos demais 

pesquisadores. 

Quando a investigação procura adentrar os muros da escola, 

podemos aferir que os arquivos escolares configura-se como um dos meios 

possíveis para conhecer o interior da escola, suas especificidades, seus fazeres 

ordinários, sua organização, suas práticas curriculares, ou seja, a cultura escolar, no 

sentido de um olhar que se direciona para o interior da escola, para seu 

funcionamento interno e coidiano. 

O Departamento de Educação, lotado no Centro de Educação,  

Comunicação e Artes (CECA) abarca uma iniciativa da área de História da 

Educação, na tentativa de construir um Centro de Documentação e Memória, a partir 

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

que se configura como espaço de preservação da memória institucional e também 

como local de guarda de outros tipos de fontes. 
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Tais arquivos, no entendimento de Mogarro (2005) ocupam um lugar 

central e de referência no universo das fontes de informação que podem ser 

utilizadas para reconstruir o itinerário da instituição escolar.  

 

Conclusões 

Presentemente o Laboratório de Ensino e Pesquisa em História da 

Educação - LEPHE tem a guarda de um acervo de documentos indicativos da 

história das instituições escolares de Londrina e região, fruto de dois projetos 

anteriores desenvolvidos neste espaço. Podemos apontar também como arquivos 

para a pesquisa os catálogos de cursos de graduação da própria instituição, além de 

documentação de momentos da história institucional da UEL e de outros espaços 

educacionais. Depoimentos gravados e transcritos, cópias de documentação de 

algumas escolas e espaços educacionais, trabalhos acadêmicos, fotos, material 

didático, além de um pequeno acervo bibliográfico, indicando a variedade de fontes 

que os (as) alunos (as) tem contato ao desenvolver pesquisa com os arquivos aqui 

dispostos. 

Lembramos a relevância e a urgência da preservação de fontes, 

necessária à pesquisa histórica, entendendo que o conhecimento histórico depende 

das relações dos historiadores com as fontes que trabalham. E esta relação se 

fortifica em grande medida quando o pesquisador não precisa demandar boa parte 

do seu tempo para localizá-las nos arquivos, daí a importância de espaços como 

este de preservação de fontes. 
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