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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

O X COPEHE dá continuidade aos eventos anteriores, com a intencionalidade de 

fortalecer o diálogo acerca das pesquisas no campo da História da Educação em Minas 

Gerais. O evento é organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas Sócio Históricas em 

Educação dos Vales da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

(UFVJM), sediado no Campus JK, em Diamantina, MG. Além disso, é caracterizado 

como um evento “Pré-Sintegra”, pois antecede à semana de Pesquisa, Ensino e 

Extensão da nossa universidade e conta om o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós 

Graduação, do Programa de Pós Graduação em Ciências Humanas, do Programa de Pós 

Graduação em Educação e da Graduação em História.  

Com o subtítulo Minas no passado e no presente: percursos da história da educação, 

esperamos investir no levantamento e no diálogo com questões que afetam e contribuam 

diretamente  para as pesquisas no campo da História da Educação em Minas Gerais. 

Assim, assuntos como a educação escolar e não escolar, as temporalidades históricas, a 

constituição e a historicidade da disciplina História da Educação e as suas perspectivas 

na atualidade são algumas das temáticas que servem como eixos condutores para a 

constituição do evento e que se apresentam neste caderno composto pelos resumos de 5 

propostas de minicursos, 11 pôsteres e 92 comunicações.  

Desejamos que este Caderno de Resumos seja o suporte para as apresentações orais e 

para o desenvolvimento do diálogo entre as investigações aqui apresentadas. Desejamos 

que o X COPEHE sirva de incentivo para novos projetos de investigação e contribua 

para o fortalecimento e desenvolvimento das pesquisas aqui apresentadas.  

 

A Comissão Organizadora 
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PROGRAMAÇÃO 

 

06 DE MAIO (2ª Feira) 

 

14:00 às 19:00  Credenciamento 

19:00  Abertura  

19:30 às 21:00  Conferência de Abertura  
“Pesquisas em História da 

Educação: olhares sobre a 

Capitania de Minas Gerais”  

Dra. Thaís Nívia de Lima e 

Fonseca (UFMG)  

 

07 DE MAIO (3ª Feira) 

 

8:00 às 10:00  Minicursos  

10:00 às 12:00  Mesa redonda 1: 

“Revisitando o I COPEHE: 

perspectivas de pesquisa em 

História da educação em 

Minas Gerais.”  

Dr. Irlen Antônio Gonçalves 

(CEFET-MG); Dr. Luciano 

Mendes de Faria Filho 

(UFMG)  

14:00 às 18:00  Comunicações  

17:00 às 19:00  Pôsteres 

19:00  Lançamento de livros  

 

08 DE MAIO (4ª Feira) 

 

8:00 às 10:00  Minicursos  

10:00 às 12:00  Mesa Redonda: História do 

ensino da história da 

educação  

Dr. Décio Gatti Jr. (UFU)  
Dr. Marcus Vinícius 

Fonseca (UFOP)  
Dr. Denilson Santos de 

Azevedo (UFV)  

14:00 às 18:00  Comunicações coordenadas  

19:00 às 21:00  Conferência de 

encerramento -

“Perspectivas da História da 

educação na atualidade.”  

Dr. Carlos Eduardo Vieira 

(UFPR) 
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Pedagogia Militar Luso-brasileira e as Minas Setecentista 

Dr. Francis Albert Cotta 

UFMG e Fac. Direito de Pedro Leopoldo 

 

Em meados do século XVIII o Exército Português passou por uma reestruturação cuja 

base está na institucionalização de uma nova Pedagogia Militar, que teve como centro 

as reformas do Conde de Lippe. Oficial prussiano, indicado pela Inglaterra, Lippe 

considerava a leitura fonte para formar-se “o Espírito Militar e prover-se de ideias, por 

ela se enriquecia com as luzes e com as experiências dos outros”. Ele exortava aos 

oficiais que se dedicassem à leitura em suas horas de descanso. Para tal, em cada 

regimento, sob a responsabilidade do comandante, haveria um número de livros 

militares. A biblioteca deveria possuir livros e regulamentos militares publicados na 

Espanha, pois era “conveniente achar-se instruído do conhecimento militar dos seus 

vizinhos. O Oficial considerava a subordinação como a alma do serviço e que sem ela, 

eram inúteis as melhores qualidades militares. A potencialização da ideia de um 

Espírito Militar se fez sentir seja por meio de processos pedagógicos de natureza 

prática, como os desencadeados nos diversos regimentos em que os soldados eram 

submetidos aos treinamentos específicos, ou intermédio da “ilustração militar” 

proporcionada aos oficiais, pelas bibliotecas militares. A constituição de um Espírito 

Militar, repensado e potencializado a partir de Lippe, teria continuidade pela feitura de 

manuais e de leis que procuravam enaltecer e destacar a “profissão e as virtudes 

militares”. Em Portugal, a valorização do ensino militar e da importância dos livros 

teriam permanecido mesmo após a saída de Lippe. Em 1785 o Tenente de Cavalaria, 

José Marques Cardoso, trouxe a lume os Elementos da Arte Militar. Sua obra tem como 

pontos centrais a valorização dos livros, a História Militar e a prática da Arte da Guerra 

centrada na disciplina e na ordem. Esse movimento transpôs o oceano e em virtude dos 

conflitos no sul da América Portuguesa para lá foi enviado o discípulo de Lippe, o 

tenente-general John Heinrich Böhn. Na mesma época com a criação do Regimento 

Regular de Cavalaria (1775), os regulamentos do Conde de Lippe foram utilizados. 

Dessa forma, o minicurso propõe apresentar fontes coletadas em arquivos portugueses e 

brasileiros para lançar luz sobre a Pedagogia Militar em seu processo de longa duração 

histórica.  

Palavras-chave: Livros Militares, Pedagogia Militar Luso-brasileira, Minas 

Setecentistas, Organização Militar Luso-brasileira. 

 

"Desafio da interdisciplinaridade: Como reduzir as desigualdades de gênero?" 

 

Dra. Karla de Souza Torres 

Arnaldo Oliveira Rodrigues 

CEFET – Curvelo 

 

Uma reportagem datada de 2017, divulgada pela Organização Pan-Americana de Saúde 

(OPAS) mostra que as desigualdades sociais são visíveis na participação diferencial de 

homens e mulheres no mercado de trabalho. Observa ainda que “as mulheres são menos 

empregadas, trabalham mais horas, ganham menores salários, e têm menos garantias 

para a proteção social em saúde, incluindo taxas mais baixas de pensão e 
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aposentadoria”. No ano de 2018, às vésperas das eleições para a presidência, pode-se 

observar alguns candidatos expressarem suas opiniões e projetos assinalando que as 

desigualdades entre homens e mulheres não deveriam ser foco da ação do Estado. Tais 

premissas demonstram a permanência histórica e inclusive, institucionalizada, da 

desigualdade de gênero, sobretudo nos âmbitos da saúde, educação e trabalho, o que 

configura portanto, uma questão digna de estudo e intervenções tanto psicossociais 

quanto das políticas públicas. Estudar tais temáticas é fornecer base para as mudanças e 

concomitante desenvolvimento e empoderamento de tais sujeitos. É também pensar na 

construção de uma sociedade outra em que os diversos saberes trabalhem em prol da 

justiça social, equidade, direitos iguais. Tendo em vista esta breve introdução, na qual 

apresentamos uma faceta do nosso contexto atual, ainda preocupante para os estudos de 

gênero, propomos discutir estes temas no minicurso, tomando como referência algumas 

situações ocorridas na trajetória do movimento feminista, tais como o debate sobre o 

público X privado, corpo e propriedade, luta por direitos (Trabalho, Aborto, Saúde, 

dentre outros). Para isto, são contextualizadas as etapas ou “ondas” do movimento 

feminista bem como suas reivindicações, numa linha histórica datada do início do 

século XIX até os dias atuais. Tomamos como referência norteadora das discussões, o 

artigo "Mulher e democracia" de autoria de Almira Rodrigues e a partir dele discute-se a 

participação política, o sentido de democracia, as formas de enfrentamento das 

desigualdades e, ao fim, lançamos questionamentos para uma construção conjunta: 

quais as contribuições da História, da Psicologia, da Política, das Ciências Sociais, da 

Educação, enfim, das ciências e da interdisciplinaridade para o enfrentamento das 

desigualdades de gênero? 

Referência: RODRIGUES, Almira. Mulher e Democracia. Fragmentos de Cultura 

(Goiânia), Goiânia/GO, v. 15, n.n.7, p. 1.163-1.175, 2005.  

Palavras chave: Gênero, Desigualdades, História, Psicologia, Política. 

 

65 anos da Biblioteca Antônio Torres e seus diferentes usuários 

 

Dra. Elizabeth Aparecida Duque Seabra 

Guilherme Henrique da Silva 

UFVJM 

 

Este minicurso tem por objetivo apresentar e discutir os resultados de uma pesquisa 

de pós-doutorado que teve por objeto a Biblioteca Antônio Torres localizada no 

centro de Diamantina, Minas Gerais, cidade cujo traçado urbano, em seu conjunto 

central, é tombado pelo Iphan e pela Unesco e se apresenta como uma paisagem 

colonial mineira. A Biblioteca, subordinada à administração regional do Iphan, está 

abrigada em um edifício tombado desde 1954, a Casa do Muxarabiê,o qual se 

articula aos traços geográficos, ambientais, urbanos, arquitetônicos e históricos que 

contribuem para uma visão de organicidade do conceito de paisagem colonial. A 

investigação procura situar, a partir de pesquisa documental e entrevistas 

semiestruturadas, questionamentos em relação às instâncias de produção de sentidos 

desse lugar social da instituição biblioteca como parte da paisagem e patrimônio da 

cidade e sua apropriação pelos sujeitos que fazem usos cotidianos de seus serviços e 

espaços. A Biblioteca é analisada a partir do conceito de práticas informacionais 

engendradas pelos usuários que a frequentam (profissionais, estudantes, visitantes e 

pesquisadores) em suas ações cotidianas, experiências e aprendizagens e contribuem 

para o entendimento da complexidade das relações e processos que envolvem os 
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estudos do patrimônio, da paisagem e da cultura. Este minicurso tem por objetivo 

discutir a negociação de sentidos que se estabelece entre as instituições de guarda 

dos acervos e seus usuários.  O trabalho realizado empreendeu uma aproximação 

com o campo de Estudos de Usuários na  Ciência da Informação a partir de dois 

movimentos: primeiro, a pesquisa documental realizada na Biblioteca Antônio 

Torre, a partir da qual é examinado o conceito de práticas informacionais; o 

segundo movimento investigou as ações desenvolvidas por esses sujeitos  para se 

tornarem produtores locais de conteúdos informacionais com base na interação que 

estabelecem com a biblioteca e outras instituições curatoriais da cidade. O minicurso 

pretende apresentar a pesquisa e situar questionamentos em relação aos estudos de 

usuários nas abordagens chamadas de “tradicionais e alternativas”, apontando tanto 

os limites das análises que definem o conceito de informação em seus aspectos 

físicos, quanto aqueles cujo foco é posto no aspecto cognitivo. Postula-se, a partir da 

dinâmica histórica da Biblioteca, que a relação entre instituições e sujeitos são 

centradas nas práticas de produção de sentidos cujos resultados desencadeiam 

práticas sociais muito diversificadas. Estas práticas informacionais se apresentam 

como sentidos de experiência, seleção e atualização de conceitos numa ação de 

construção de identidades dos diferentes usuários. As práticas favorecem a 

caracterização de uma comunidade de apropriação de informações a partir dos 

registros patrimoniais e contribui para o entendimento da complexidade das relações 

e processos que envolvem os estudos de usuários. O minicurso pretende promover 

uma visita presencial dos participantes à Biblioteca Antônio Torres.  

Palavras-chave: Diamantina; Biblioteca Antônio Torres; Estudos de usuários; 

Práticas Informacionais. 

 

Educar solteirões extravagantes: Culturas educativas não escolares presentes em 

testemunhos do século XVIII mineiro 

 

          Dr. Hilton César de Oliveira 

UEMG 

Ao protagonismo silencioso das populações agrafas, essa é a direção a que se deve 

volver o olhar dos pesquisadores das práticas educativas não escolares, imbuídos em 

fazer emergir da documentação, o protagonismo dos negligenciados por elas, que de 

outro modo permaneceriam submersos, ocultados, esquecidos. Sabe-se da complexidade 

presente nessa tarefa, porque depende da habilidade na identificação dos elos coesivos 

existentes entre um ou mais acervos documentais. Disso decorre que dentre fontes 

mudas e eloquentes (depende do ponto de vista do leitor) deve-se se buscar o equilíbrio, 

posto que, o interditado, o subliminar, o não dito podem ser equacionados, pondo-se 

umas frente às outras. Como já anunciava Marc Bloch: a comparação é a varinha de 

condão da História Contudo, tudo isso dependerá da feitura da pergunta certa, posto 

que, só ela revelará aquele documento esquecido nos arquivos, que passará ser a pedra 

angular na compreensão de uma cultura educativa inaudita. Por outro lado, outro 

aspecto também deve ser salientado: a indagação correta dependerá também de quão 

bem informado está o pesquisador, sobre o contexto social que perpassa o objeto a ser 

pesquisado, e mais ainda: sobre a produção historiográfica dedicada a ele. No primeiro 

caso dicionários, compêndios, legislações, instruções, ex-votos, memórias, orações 

fúnebres dentre outros são sempre bem-vindos para se aproximar o máximo possível do 

período estudado, ainda que não se possa de todo evitar, a condição de estrangeiro no 
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passado. Já no segundo caso, além da leitura dos textos de referência, a busca de artigos 

dedicados ao tema, apresenta-se como algo indispensável, pois, possibilita aproximar-se 

mais ao estado da arte das pesquisas sobre o tema. Em sendo assim, o pesquisador deve-

se despir do pudor de baixar das estantes das bibliotecas coleções completas de revistas 

especializadas, respeitantes ao tema de pesquisa escolhido, ainda que isso cause 

impaciências aos bibliotecários. Ele deve admitir que a resposta a um problema de 

pesquisa está relacionada a obtenção de todo e qualquer material que se puder dispor. 

Palavras chave: Culturas educativas não escolares, testemunhos, Minas Gerais - século 

XVIII 

 

Com a voz os bebês! Eles têm voz? Reflexões e memórias acerca do cotidiano do 

bebês na Creche 

 

Dra. Núbia Aparecida Schaper dos Santos 

Naise Valéria Guimarães Neves 

UFJF 

 

O minicurso proposto tem como objetivo promover reflexões relativas às potências dos 

bebês na creche buscando discutir sobre a voz dada aos bebês ao longo da história no 

ambiente das creches. Mas, o que foi e o que é a creche? Quais foram os marcos 

históricos de mudança na concepção de creche? Ao longo desses marcos de mudanças, 

qual a posição que os bebês ocuparam e ocupam nos espaços das creches e nos cursos 

de formação inicial de professores da educação infantil? Quais e como são os espaços 

destinados aos bebês na creche? Enfim, os bebês têm voz na creche? Essas indagações 

nortearão a organização de conteúdos e as discussões durante o minicurso. A formação 

inicial de professor da educação infantil é tema que está sendo fruto de pesquisas e 

requerendo atenção dos pesquisadores da área da educação. Entretanto, ainda é 

perceptível a carência de investimentos teóricos nessa área específica, principalmente 

em se tratando dos bebês. Moruzzi e Tomazzetti (2018), afirmam que ao longo dos 

estudos realizados sobre pesquisas relativas à formação de professores, a área da 

educação infantil não tem sido prioridade e ainda aparentam ser em menor proporção 

em relação as pesquisas sobre formação de professores nas demais modalidades de 

ensino. No grupo de pesquisa Linguagens, Infâncias, Cultura, Educação e 

Desenvolvimento Humano – LICEDH, do PPGE/UFJF, nos propusemos a realizar 

investigações e debates acerca do bebês nas instituições de educação infantil - IEIs. 

Tecemos discussões sobre sociologia da infância, pesquisa com crianças e, no momento, 

estamos refletindo sobre o bebês a luz do livro “Educação Infantil como Direito e 

Alegria” de Lea Tiriba. Considerando as discussões acerca dos espaços e práticas 

pedagógicas, ressaltamos as intervenções teóricas de Tiriba (2018) quanto ao que ela 

denomina de “emparedamento” das crianças nas IEIs, bem como reflexões sobre “as 

formas de organização das rotinas, os modos de relação entre adultos e crianças”. Para 

ela precisamos apostar nas vivências das crianças com o mundo natural e possibilitar 

tempo e espaço para brincadeiras ao ar livre. As crianças precisam brincar com água, 

areia, terra, andar descalças, etc. Nós estamos proporcionando isso nas creches? Qual é 

o nosso olhar e nossa sensibilidade para com os bebês no seu dia a dia na creche? Tais 

reflexões nos instigam pensar sobre os espaços que eram destinados às creches ao longo 

da história até chegar a situação atual. Pensando nos bebês nas creches a luz de Skliar 

(2011) em seu artigo “Conversar e Conviver com os Desconhecidos...” tomamos 

consciência de que os bebês são os “outros” “desconhecidos”, que temos a oportunidade 
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de “conviver” e “conversar”. Isso se torna mais claro quando nos deparamos com as 

afirmações de Larrosa (1998) ao dizer que “a infância é o outro”, é o que inquieta a 

segurança dos nossos saberes e questiona o poder de nossas práticas. Talvez, ao 

aprofundarmos nessas e outras proposições teóricas sobre o bebês, conseguiremos 

responder à questão: “os bebês têm voz nas creches? Como podemos proporcionar isso 

repeitando a essência dessa etapa de vida no cotidiano das creches? 

Palavras chave: bebês, creche, formação de professores. 
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Variações ortográficas no “Primeiro Catecismo da Doutrina Cristã” na primeira 

metade do século XX (1907-1957) 

 

Aline Marie De Simone 

UFMG 

 

Neste trabalho são apresentadas algumas reflexões acerca da ortografia nas edições de 

um impresso católico voltado para o ensino: o catecismo. O objetivo da pesquisa foi 

compreender por meio da análise de diferentes edições do “Primeiro Catecismo da 

Doutrina Cristã”, as variações ortográficas nos textos desses impressos. A escolha desse 

catecismo foi motivada i) pela quantidade de edições alcançadas e pela tiragem 

expressiva, sinalizando grande sucesso editorial; ii) pelo período de publicações que 

coincidem com os debates presentes na construção do projeto de reforma e 

simplificação da ortografia brasileira; ii) pelo interesse em analisar a produção e 

variações de edição ao longo de cinco décadas, a fim de compreender como a ortografia 

é dinâmica e como esses impressos materializaram as mudanças ortográficas de 

diferentes formas. Neste estudo, o catecismo é reconhecido como um importante 

material de leitura no início do século XX, adotado nas igrejas e escolas para a 

formação religiosa.  

 

Em relação às fontes, foram localizados, digitalizados e analisados oito exemplares do 

catecismo publicados entre 1907 e 1957 por diferentes editoras: Casa Sucena, Impressor 

da Santa Sé, Typographia Frederico Pustet, Pia Sociedade de São Paulo, Vozes (um dos 

exemplares em sua 84ª edição) e Paulinas (edição comemorativa do 400º milheiro). Os 

exemplares analisados fazem parte da Coleção Frei Chico, localizada na Biblioteca 

Padre Alberto Antoniazzi, da PUC Minas. Foi possível verificar variações na ortografia 

em um mesmo exemplar, em exemplares de editoras diferentes e também em 

exemplares de uma mesma editora, como os da editora Vozes, que eram mais próximas 

(1951 e 1957) e possuem pequenas variações na sua ortografia e também erros que 

supostamente são de edição. As principais referências teóricas são do campo de estudos 

sobre a história do livro e da leitura, especialmente os empreendidos por Roger Chartier, 

em estudos sobre a história da educação no Brasil e imprensa católica por Marta 

Carvalho e história da Ortografia no Brasil por Cândido de Figueiredo.  

A elaboração do Primeiro Catecismo da Doutrina Cristã no início da primeira República 

foi justificada segundo estudiosos da área, pela necessidade de unificar o ensino da 

doutrina cristã em função do período histórico que a Igreja Católica enfrentava no Brasil 

e por conta da mentalidade laicizante da nova constituição. Com um texto único, 

pretendia-se o restabelecimento dos princípios católicos na sociedade e o uso da 

imprensa foi uma das estratégias utilizadas. Ao analisar e comparar os critérios textuais, 

como os títulos e textos internos, foi possível compreender que além de estudar o 

contexto histórico de um determinado objeto (no caso o impresso católico), esse 

material apresenta diversas possibilidades que podem ser exploradas para a melhor 

compreensão de um período e também para entender seus usos e sentidos em 

determinada época. As variações identificadas foram influenciadas pelas primeiras 

discussões sobre reformas ortográficas no Brasil, que ocorreram nos primeiros anos da 

República ao longo da primeira metade do século XX.   

Palavras chave: História da educação; Impressos educacionais; Imprensa católica; 

Catecismos católicos; Reformas ortográficas. 
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Laboratórios de Desenvolvimento Infantil e Desenvolvimento Humano: 40 anos de 

história no atendimento à criança e à formação do educador infantil 

Ana Clara Ramos Correa  

Kamilla Botelho de Oliveira 

Naise Valéria Guimarães Neves 

Bethania de Assis Costa Goulart 

Maria de Lourdes Mattos Barreto 

UFV 

 

Os Laboratórios de Desenvolvimento Humano (LDH) e Desenvolvimento Infantil 

(LDI), da UFV, campus Viçosa/MG, são unidades de ensino públicas federais e 

objetivam desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão por meio do 

atendimento às crianças de 3 meses a 5,11 anos, promovendo o desenvolvimento 

integral da criança e o envolvimento da família, oferecendo estágios, prestando 

assessoria técnica e realizando pesquisas na área (NEVES, BARRETO, 2004). O 

objetivo deste trabalho é apresentar fatos históricos do LDH/LDI que marcaram suas 

transformações e sua função enquanto instituições formadoras por meio de pesquisa 

documental. O LDH, inaugurado em 1979, com o objetivo de promover a formação de 

profissionais para atuarem na educação infantil, atendia crianças de 3 a 6 anos de idade. 

Foi idealizado e coordenado pela professora Myrian de Oliveira Fernandes até 1988 

(UFV INFORMA, 1979; BARRETO, 1989). Em 1988 foi inaugurada a Creche UFV 

(hoje LDI), tendo como objetivo precípuo atender às mães trabalhadoras da UFV. 

Iniciou com atendimento às crianças de 0 a 3 anos de idade, ampliando em 1993 o 

atendimento até 5,11 anos. Até esse período não tinha como objetivo a formação de 

profissionais da infância. Marcos históricos: em 1999 a Creche UFV foi extinta criando-

se o LDI que passou a ser um espaço de formação profissional, produção e socialização 

de conhecimentos; O LDI passou a receber estudantes de licenciatura em Economia 

Doméstica e, posteriormente, de Educação Infantil para aulas práticas, estágios e demais 

atividades, pesquisa e extensão envolvendo diferentes cursos de graduação; Em 2004 o 

LDI iniciou o atendimento integral para crianças de 4 a 5,11 anos; Ocorreu a unificação 

do LDI e LDH formando a Unidade de Educação Infantil. Essa unificação ocorreu em 

relação aos objetivos de formação profissional e modalidades de atendimento à criança. 

Ao completarem 5 anos de idade as crianças migravam para o LDH e o atendimento do 

LDH passou a ser em horário integral; Em 2015 o atendimento no LDI/LDH passou 

para parcial e a partir de 2019 o LDH irá atender crianças de 4 e 5 anos e o LDI crianças 

de 3 meses a 3 anos; Mudança no processo seletivo das crianças com instituição do 

sorteio público em 2015, quando todas as crianças do município passaram a ter direito 

de concorrer a uma vaga. As inscrições para participação do sorteio de vagas têm 

crescido, chegando a 440 inscritos para concorrer a 45 vagas em 2018. O atendimento 

aos estudantes de graduação e pós-graduação também é considerável, chegando a 12 

disciplinas do curso de Educação Infantil, com um total de 313 alunos matriculados, 

além de projetos de ensino, pesquisa e extensão de variados cursos (COSTA, SANTOS, 

2019). Os estudantes têm oportunidade de vivenciar, na prática, o que estudam na 

teoria, despertando a sensibilidade, o senso crítico, o espírito inquisidor e a reflexão. 

Concluímos que os laboratórios cultivam uma história, que completa 40 anos, de 

atendimento a criança e sua família, e que tem sido essenciais na formação dos futuros 

professores de educação infantil e demais profissionais que lidam com a criança. 

Palavras chave: Educação infantil, criança, instituição de educação infantil 
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Escola Normal Américo Lopes: uma tentativa de entender a realidade 

escolar a partir das listas de presença (Diamantina, 1920-1921) 

 

Ana Flávia Vitorino Honório 

Emerson Rodrigues Pereira Junior 

Luís Carlos Lopes Evangelista 

Dra. Ana Cristina Pereira Lage 

UFVJM 

 

O presente trabalho consiste em uma acurada análise documental do “Caderno com 

registro mensal do número de faltas e aulas ocorridas em cada cadeira" dos anos de 

1920 e 1921 da Escola Normal Américo Lopes, que fica situada em Diamantina, Minas 

Gerais. A escola foi fundada em 1913 e funcionou até 1928, logo após, com as 

demandas de reformas educacionais nas primeiras décadas republicanas que visavam a 

construção do Estado republicano, a modernização e racionalização do ensino, a escola 

passou a se chamar Escola Normal Oficial de Diamantina. A princípio, limitou-se em 

analisar apenas os registros do mês de março das turmas do primeiro e segundo ano de 

1920 e 1921. Com a realização da pesquisa objetivou-se constatar como eram formadas 

as turmas na Escola, aferindo a quantidade de alunos com relação ao gênero, assim 

como sua permanência na escola naquele período e, por último, a verificação de quais 

disciplinas foram ministradas no período. A metodologia utilizada pautou-se na 

realização da transcrição do já citado documento e posteriormente foi feita a análise das 

informações constantes e o cruzamento dos dados a fim de tecer conclusões. Além 

disso, foram construídos gráficos com os resultados obtidos com o intuito de facilitar o 

entendimento destes. A partir das análises realizadas foi possível concluir que as turmas 

eram formadas predominantemente por mulheres (80,43%) e que, dentre as disciplinas 

ministradas, as que tinham maior número de aulas eram as que desenvolviam atividades 

práticas como, por exemplo, costura, desenho e música. Em linhas gerais, o trabalho 

permite enxergar as diversas possibilidades de análise que um único documento pode 

proporcionar, assim como as diversas conclusões que podem ser inferidas a partir dele. 

Documento este que, muitas das vezes, é mal gerido pelas instituições responsáveis, 

resultando, assim, no desconhecimento de sua existência e de sua importância para a 

sociedade local, em particular, e para a História da Educação, em geral. 

Palavras chave: História da Educação; Escola Normal Américo Lopes; Fontes 

históricas. 

 

“Plantemos em alta escala”: a educação rural entre Dom Joaquim Silvério de 

Souza e Dom José Newton de Almeida Batista – histórias sobre Diamantina e 

região na primeira metade do século XX 

 

Claudiene dos Santos Oliveira Pereira  

Dr. Helder de Moraes Pinto 

UFVJM 

 

O trabalho visa realizar uma análise sobre a relação entre a Igreja Católica e educação 

rural em meados do século XX em Diamantina, Minas Gerais, através dos bispos Dom 

Joaquim Silvério de Sousa (1902-1933) e Dom José Newton de Almeida Batista (1954-

1960). Com isso, fizeram-se os seguintes questionamentos: Qual o conceito de escola e 

educação rural defenderam os bispos Dom Joaquim Silvério de Sousa e Dom José 
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Newton de Almeida Batista? Que contradição estes conceitos sobre educação rural 

colocavam para as estruturas das escolas rurais à época? Quais as relações destes 

conceitos e práticas levadas a efeitos pelos bispos com as noções de atraso social, 

pobreza, e desenvolvimento econômico presentes no imaginário político à época?  

Nessa perspectiva, procurou-se: identificar materialidades educacionais construídas em 

meio rural e criadas no período de atuação destes bispos, identificar/analisar “juízos” 

emitidos pela Igreja sobre grupos e discursos “concorrentes” às suas doutrinas. Além 

disso, estabeleceu-se também como objetivo apontar semelhanças e diferenças entre as 

visões dos dois epíscopos. 

Para isso, foi executado um levantamento documental onde analisaram se os jornais Pão 

de Santo Antonio, Voz de Diamantina e A Estrela Pollar. De certo modo, esses jornais 

são relevantes, pois descrevem “a maneira como a Igreja Católica procurava conduzir, 

ou melhor, exercer sua liderança sobre a população local” (PINTO, 2015, p.76). 

Outrossim, houve uma pesquisa bibliográfica pautada na leitura a livros, artigos 

científicos, além de dissertações e teses de doutorado. Por fim, foram comparadas as 

informações que emergiram nos jornais, bem como na pesquisa bibliográfica. 

Com isso, tornou-se evidente que estes bispos desejavam conter o êxodo rural, por meio 

da formação de educadores para o ensino de camponeses, e desenvolver Diamantina e 

região. Ademais, fica claro que a Igreja estabeleceu uma doutrinação contra outras 

doutrinas, sobretudo o comunismo, realizando inclusive uma “propaganda conjugada”, 

ou seja, unindo em um mesmo texto doutrinas e religiões de modo a descrevê-las como 

sendo a mesma coisa, apesar de distintas, além de as colocarem como algo negativo aos 

preceitos católicos. 

Palavras-chave: educação Rural, igreja Católica, anticomunismo. 

 

Levantamento e Catalogação do arquivo histórico escolar da Escola Estadual João 

dos Santos (1895-1993) 

 

Elisiane de Cássia Ribeiro Tito 

Dra. Paula Cristina David Guimarães 

UFSJ 

 

Esta pesquisa tem o objetivo de identificar e catalogar os arquivos históricos da Escola 

Estadual João dos Santos, instituição inaugurada em 1908, descrevendo e analisando os 

documentos que possui, sua localização e suas condições de preservação e guarda. Para 

isso, a metodologia escolhida se desenvolve por meio dos seguintes eixos: 1) 

levantamento da produção bibliográfica sobre arquivos escolares, seus usos e processo 

de preservação; 2) busca e catalogação dos documentos existentes no arquivo da Escola 

Estadual João dos Santos; 3) identificação do contexto de produção da documentação 

existente, registrando suas especificidades, autoria e objetivos, 4) criação de banco de 

dados e lançamento das informações coletadas durante a pesquisa, e 5) disponibilização 

dos dados para a consulta pública, principalmente, de pesquisadores que tenham 

interesse na história da educação da cidade de São João del-Rei. Este trabalho se 

justifica tanto pela inexistência de informações sobre a documentação histórica 

educacional da cidade, quanto pela importância de manter a preservação da memória 

escolar em diferentes tempos históricos. Indo ao campo de pesquisa, foi possível 

mapear três locais de guarda do arquivo: A Secretaria Escolar, a Sala de Direção e a 

Sala Arquivo. Nestes locais foi possível identificar atas de promoção, diários de classes, 

pastas de alunos e de professores, dentre outros. Com o auxílio de materiais adequados: 
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luvas, óculos e máscaras, foi possível manusear os documentos encontrados, 

observando seu estado de conservação, as informações contidas e procedendo com a 

identificação de cada um. Sabe-se que as escolas têm instalações precárias para a guarda 

de seus arquivos históricos bem como possuem carência de parcerias para a conservação 

desses documentos e de políticas públicas que viabilizem tal conservação, o que pode 

acarretar o apagamento dessa história escolar. O referencial teórico adotado parte do 

diálogo com autores como VENDRAMETRO, MORAES, ZAIA (2005) e MOGARRO 

(2005) que dizem que o arquivo histórico ajuda na construção da memória escolar e da 

identidade histórica da escola. São com eles que se tem conhecimento e compreensão da 

cultura material escolar. 

Palavras chave: Arquivos históricos escolares. Escola João dos Santos. São João del-

Rei. Cultura material escolar. 

 

Fontes portuguesas na História da Educação: possibilidades de uso na pesquisa e 

produção de banco de dados. 

 

Gabrielle Pacheco Noacco 

Maria Luisa de Souza Castro Pena 

UFMG 

 

O trabalho do historiador tem como uma de suas principais ferramentas o uso de fontes. 

È através dessas que ele conseguirá respostas, levantar hipóteses, acerca da sua 

problemática. Definido o locus geográfico e o recorte temporal, ele poderá encontrar as 

fontes que possuem o repositório de elementos que o auxiliarão a compreender os 

fenômenos que fazem parte de sua pesquisa. 

A educação durante o período colonial não se resumia ao ambiente escolar, 

principalmente pequena visibilidade de instituições escolares visíveis. Tendo isso em 

vista, é fundamental compreender os processos educativos como não restritos somente 

às escolas, mas como uma série de processos e práticas que dizem respeito aos mais 

complexos graus de sociabilidade da sociedade colonial. Nesse sentido, estudar 

educação durante o período colonial possui suas especificidades e incompletudes, 

proporcionadas tanto pela dificuldade temporal quanto pelas múltiplas facetas da 

educação. Para isso, as fontes históricas se compõem como um indiscutível aparato para 

a compreensão de “experiências concretas de tempos passados” (RÜSEN, 2001, p.32). 

Para o estudo da educação no período colonial, as fontes produzidas em Portugal são de 

grande relevância. Colocando o foco sobre os professores régios, por meio dessas fontes 

podemos entender aspectos de suas vidas e de seu trabalho e compreender os seus 

lugares no contexto de implantação do ensino régio, após as reformas pombalinas da 

educação. 

Por meio desse trabalho, buscamos analisar algumas características das fontes 

portuguesas para o estudo da educação no Brasil colonial e apresentar as possibilidades 

de organização de dados sobre essas fontes, a fim de disponibilizá-los para os 

pesquisadores brasileiros por meio de um Guia de Fontes específico, em 

desenvolvimento no Grupo Cultura e Educação nos Impérios Ibéricos, da Faculdade de 

Educação da UFMG. Assim, o trabalho visa facilitar o uso de fontes. Tal aspecto se 

configura como um passo importante no processo de produção acadêmica em História 

da Educação, para que se compreenda o processo num campo de visão maior.  

Palavras chave: Fontes; Portugal; Professores Régios; Banco de Dados; História da 

Educação.  
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Compreendendo o processo histórico e analise curricular de 1940 do arquivo 

escolar Ifsuldeminas – Inconfidentes. 

 

Isabela Luíza Rodrigues Silva 

Melissa Salaro Bresci 

IFSULDEMINAS - Inconfidentes 

 

O presente trabalho tem como aspecto fundante o estudo da instituição escolar do 

ensino agrícola com 101 anos de existência, do pressuposto que a referida instituição foi 

criada pelo decreto 12.893 de 28 de fevereiro de 1918 como Patronato Agrícola 

Visconde de Mauá e atualmente como campus Inconfidentes do Instituto Federal de 

Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais. Contudo preservar a historiográfica nos 

possibilita analisar e compreender os processos envolvendo contextos escolares, práticas 

educativas e por final processos educacionais no Brasil. O presente estudo está centrado 

no período entre as décadas de 1930 e 1940, momento de grandes mudanças na 

educação para o trabalho e por conseguinte na educação do campo e busca compreender 

como as instituições agrícolas a partir do século XX passaram por transformações tais 

elas como mudança da nomenclatura de Patronato para Aprendizado e modificações 

curriculares como criação da Lei Orgânica de Ensino em 1942 que traria benefícios a 

mão de obra necessária à época, bem como analisar contextos históricos e sociais do 

currículo de Mestria Agrícola de Cursos de Iniciação Agrícola na década de 1940 dos 

documentos e materiais que compõem o Arquivo Escolar do IFSULDEMINAS – 

campus Inconfidentes.  Observou-se que no decorrer da pesquisa que os cursos da área 

técnica se subdividiam em cursos de Adaptação Agrícola, Curso de Iniciação Agrícola e 

Curso de Mestria Agrícola que continham a ligação da melhoria da educação técnica 

profissional no campo. O curso de adaptação tinha como intuito iniciar os meninos 

analfabetos na leitura e escrita, além de ensiná-los a manusear alguns instrumentos de 

limpeza na escola fazenda. Os referidos cursos (Iniciação Agrícola e de Mestria 

Agrícola) tinham duração de dois anos, alguns dos requisitos para se ingressar nos 

cursos eram saúde física e mental em ótimas condições pois se exigiam horas de 

trabalhos expostos ao sol e possibilidades de adquirir doenças. Para o desenvolvimento 

desta pesquisa foi realizado um levantamento bibliográfico e documental no arquivo 

escolar do IFSULDEMINAS campus Inconfidentes, elaborando a triagem de 

documentos como ofícios e diretrizes quem compunham o currículo desejado e por fim 

análise quantitativa e qualitativa dos materiais e metodologias que compunham os 

cursos. Alia-se a isso a compreensão das políticas educacionais que regiam em vigor no 

período estudado. 

Palavras Chave: Ensino Agrícola, Currículo Profissional, História da Educação. 

 

A Coexistência entre professores particulares e professores régios no luso-ibérico 

 

Luísa Pádua Zanon 

Thaís Carolina Mendes Araújo 

UFMG 

 

A pesquisa relativa às práticas educativas no Brasil Colônia vem, atualmente, 

defrontando-se com inúmeras questões a fim de melhor elucidar como se desenvolveu o 

processo de ensino no mundo luso ibérico. De certo, muito já foi postulado acerca dos 

professores régios, tal como os desdobramentos das reformas pombalinas, da lei de 
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1772 e, consequentemente, da incorporação do subsídio literário. Entretanto, permanece 

uma observação relevante - dentre tantas outras: a presença de professores particulares 

em meio ao sistema régio. Destarte, cabe aqui, portanto, uma problematização a respeito 

de como esse cenário se configurou e tornou-se vigente. Do mesmo modo, é válido 

compreender sob que premissas ele se sedimentou e sob quais aspectos ele existiu, 

entendendo como se deu essa coexistência dos professores e sob que moldes. Por meio 

de uma documentação e uma catalogação dos professores régios e particulares é 

possível realizar um estudo comparativo e perceber a atuação conjunta desses dois 

grupos. Desta maneira, o estabelecimento de uma cronologia e de uma cartografia 

auxilia a mapear a ação desses indivíduos e compreender como ela se estabeleceu. 

Assim, tomamos como área privilegiada a Comarca do Rio das Velhas – Minas Gerais, 

com enfoque nas localidades de Sabará e Santa Luzia, no período entre 1760 a 1820. 

Em consonância, alguns aspectos, para além da identificação desses profissionais e a 

sua área de atuação, são de grande importância para o esclarecimento de como se 

desenvolveu essa conjuntura, destacando-se dados relevantes tais como: quem 

financiava os professores particulares; que famílias se valeram de tais serviços; qual o 

perfil dos alunos; quais as características desses professores e como se deu a logística 

deles. Com isso, torna-se possível depreender a relação desses indivíduos perante o 

escopo social, tal como suas redes de sociabilidade e seus impactos em meio ao mundo 

colonial. De suma importância, essa pesquisa fornece uma maior abertura sob as nossas 

ideias sobre Brasil colônia, tal como sobre seus processos e práticas educativas. 

Palavras chave: Coexistência; Professores particulares; Professores régios. 

 

A Escola Doméstica de Brazópolis: a educação profissional feminina nas 

montanhas mineiras (1927-1965) 

Palloma Victoria Nunes e Silva 

Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro 

UFU 

Nas primeiras décadas do século XX, o Brasil em processo de modernização se 

organizou para a preparação escolar de trabalhadores para o exercício profissional. Em 

setembro de 1909 foi promulgado o decreto lei 7.566 prescrevendo o ensino profissional 

dirigido a pobres e desafortunados do país. O objetivo é compreender a gênese da escola 

e a função social da mesma para moças pobres no sul de Minas Gerais. A pesquisa 

apresentada converge para a seguinte questão: Qual a missão social da Escola 

Doméstica de Brazópolis e as influências do currículo na formação das alunas? A 

premissa é que esse ensino se alinhou a uma classe social pobre — alunas que 

desenvolveram tardiamente um ofício, pois as obrigações no lar se impunham e as 

oportunidades profissionais se destinavam a priori ao trabalhador masculino. O estudo 

faz parte de um projeto de pesquisa mais amplo: “Educação, pobreza, política e 

marginalização: formação da força de trabalho na nova capital de Minas Gerais”, 1909–

27, aprovado pela FAPEMIG e pelo CNPq, agências brasileiras de fomento à pesquisa 

acadêmica. A metodologia seguiu referenciais teóricos do método histórico dialético, 

com a premissa da relação entre ensino profissional, juventude e pobreza, categorias 

derivadas de fontes diversas. As fontes de estudo incluem mensagens de governadores 

estaduais, discursos, legislação educacional, anuário de ensino e a imprensa. A análise 

dessas fontes seguiu o referencial teórico-metodológico do materialismo histórico e 

dialético na inter-relação de ensino profissional, com exclusão, pobreza, juventude entre 
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os anos de 1927, data de criação da escola e 1965, quando a instituição foi transferida 

para responsabilidade da esfera estadual. Os achados e as constatações da pesquisa 

apontam que a Escola Doméstica de Brazópolis constituiu-se de um currículo cultural e 

social amplo que tenha proporcionado uma formação importante para a mulher pobre 

Brazopolense sendo uma das primeiras escolas profissionais femininas no Estado de 

Minas Gerais, como mostra em matéria jornalística divulgada em jornal impresso, 

disponível na Hemeroteca Digital Brasileira, A Noite (RJ), publicado em 8 de março de 

1928, p.4 destacando "entre os estabelecimentos que honram o espírito de iniciativa e a 

orientação pedagógica do Estado, destaca-se a Escola Doméstica Modelar de 

Brazópolis, a primeira que se creou em Minas Geraes". A escola conseguiu modificar 

um paradigma social, pressupõe-se ainda que as mulheres não ocupavam cargos no 

mercado de trabalho, estando sua atuação atrelada às tarefas domésticas e 

posteriormente tomando espaços sociais conseguindo visibilidade social e 

empregabilidade. Os resultados da pesquisa apontam que a Escola Doméstica de 

Brazopolis abrangia em seu currículo competências para ensino de tarefas domésticas, 

matérias técnicas destinadas para aprimoramento moral e religioso das alunas, após 

alguns anos a instituição passou a oferecer também curso para habilitá-las para o 

exercício do magistério nas escolas de primeiro grau e como missão social visava a 

formação integral das moças pobres como membros efetivos da sociedade. 

Palavras chave: Escola profissional; pobreza; educação. 

 

Levantamento e catalogação dos arquivos históricos escolares do Colégio Santo 

Antônio em São João del Rei (1909 – 1972) 

Sthefani Bianck Teixeira Ortiz 

Paula Cristina David Guimarães  

UFSJ 

Esta pesquisa tem o objetivo de identificar e catalogar os arquivos históricos do Colégio 

Santo Antônio, inaugurado em 1909 na cidade de São João del Rei e que encerrou suas 

atividades em 1972, decorrente a um incêndio acidental em 1968. Este processo 

acontece com a descrição e análise dos documentos ainda existentes, sua localização e 

as condições de preservação e guarda. A metodologia se desenvolve a partir das 

seguintes etapas: 1) levantamento e leitura da produção bibliográfica acadêmica 

existente sobre arquivos escolares, seus usos e processo de preservação; 2) busca e 

catalogação do arquivo do Colégio Santo Antônio, que encontra-se sob a guarda da 

Escola Cônego Osvaldo Lustosa; 3) identificação do contexto de produção da 

documentação existente, registrando suas especificidades, autoria e objetivos, 4) criação 

de banco de dados e lançamento das informações coletadas durante a pesquisa, e 5) 

disponibilização dos dados para a consulta pública, principalmente de pesquisadores 

que tenham interesse na história da educação da cidade de São João del Rei. Este 

trabalho se justifica pela ausência de informações e levantamento sobre os arquivos 

históricos escolares da cidade de São João del-Rei, o que revela um possível 

apagamento da memória educacional da região. Se justifica também pela possibilidade 

de reflexão e difusão do conhecimento histórico escolar, apontando: a localização e 

condição de preservação do arquivo, as condições de preservação e a necessidade da 

conservação dos documentos das escolas brasileiras. Em uma primeira análise do 

arquivo encontrado, foi possível identificar documentos escritos e materiais diversos, 

tais como os objetos que eram utilizados no laboratório do Colégio. Vale lembrar que, 
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segundo Moraes, Zaia e Vendramento (2005), os pesquisadores que têm embrenhado 

em pesquisas em arquivos históricos escolares têm enfrentado problemas diversos, 

como a extinção de escolas, mudança de gestão (municipal ou estadual), desorganização 

dos documentos existentes, descarte de documentos ou a retirada indevida de materiais 

dos seus locais de guarda. O referencial teórico adotado parte do diálogo com autores 

como FELGUEIRAS (2005) e VENDRAMETRO, MORAES, ZAIA (2005); que 

discorrem sobre conceito de cultura material da escola, ou seja, sobre a relevância e 

importância dos arquivos históricos escolares para o estudo e preservação da memória 

da história da educação brasileira. 

Palavras chave: Arquivos históricos escolares.  Colégio Santo Antônio. Cultura 

material escolar. São João del-Rei. 

 

História da Educação do Negro na Primeira Republica (1889-1930) a Luz do 

Patronato Agrícola Visconde de Mauá 

 

Yuri Jefferson de Mattos 

Melissa Salaro Bresci 

IFSULDEMINAS - Inconfidentes 

 

O presente trabalho tem como objetivo compreender a História da Educação do negro 

na Primeira República, e suas relações com o Patronato Agrícola Visconde de Mauá, 

surgido em 1918. O problema que norteou o trabalho foi à questão ligada à efetivação 

da educação dos jovens negros e suas relações ao aspecto lacunar da atualidade. A 

educação do negro é uma realidade, tanto em âmbito internacional, quanto nacional, 

porque, essa modalidade de ensino ainda é tão lacunar entre nós? No século XIX, a 

escolarização das camadas populares, se destaca no intento de formar mão de obra útil, 

para o progresso do país, chegando até século XXI, sob a égide de um ensino médio 

público voltado para a formação de trabalhadores com a reforma do ensino médio. Com 

a ascensão do processo de industrialização nas grandes capitais houve a necessidade da 

criação de escolas técnicas como os no final do período imperial, uma tentativa de tirar 

das ruas os menores “infratores e desajustados” e ao mesmo tempo promover a mão de 

obra para as necessidades do país. Nesse momento o Estado busca na educação uma 

solução para a ordem social, destacando como exemplo a criação dos liceus, reiterando 

a premissa de que o trabalho modifica o homem moralmente e socialmente.  Mais 

adiante já no período republicano essa prerrogativa passa se tornar política com o 

decreto 7.566 de 23 de setembro de 1909, o qual cria nas capitais as Escolas de 

Aprendizes e Artífices e nove anos mais tarde a lei 12.893 de 28 de fevereiro de 1918 

cria os Patronatos Agrícolas pelo país. Tais iniciativas tinham como público sujeitos 

desprovidos da moral e os desafortunados. Na maioria das vezes os alunos que eram 

encaminhados para os patronatos agrícolas eram jovens negros que viviam 

perambulando pela sociedade, aumentando a criminalidade. Tal fato pode ser observado 

com a documentação escolar do Arquivo Escolar do campus Inconfidentes, 

anteriormente Patronato Agrícola Visconde de Mauá que se estende entre 1920 até 

meados de 1970. Observou-se que a população da Colônia de Inconfidentes, onde 

estava se instalando o referido patronato, região que pertencia a cidade Ouro Fino/MG 

até os anos 1970, não olhava com bons olhos a instalação da escola para meninos em 

formato de internato. Entretanto, é preciso acrescer que as reformas educacionais 

atendem determinadas razões ou demandas, isso pressupõe a existência de determinados 

problemas na primeira república, oriundos dos jovens de famílias pobres, filhos ou 
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netos de ex-escravos que pela situação precarizada em que viviam nas cidades eram 

marginalizados e de certa forma “poluíam” os grandes centros pois muitos eram 

pedintes por exemplo. Para a primeira etapa da pesquisa, propôs-se um levantamento 

bibliográfico que corroborasse para a compreensão da educação profissional, no final do 

século XIX e início do século XX. Após a primeira etapa, foi feito um levantamento 

fotográfico nos arquivos do referido patronato hoje atual campus Inconfidentes do 

Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia, com o intuito de que houvesse 

alguma evidência de estudantes negros.  

Palavras chave: Educação do Negro; Patronato Agrícola. 
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SESSÃO 01 
POLÍTICAS E INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS 

 
Escola do campo no município de Viçosa-MG: memória, política e práticas. 

 

Arlene de Paula Lopes Amaral 

UFRJ 

 

Este trabalho faz parte da pesquisa de doutorado em educação, em andamento, com o 

tema: ESCOLA DO CAMPO NO MUNÍCIPIO DE VIÇOSA-MG:MÉMORIA, 

POLÍTICAS E PRÁTICAS. O objetivo dessa pesquisa é, através dos registros 

documentais e da história oral, investigar a história das escolas do campo que foram 

fechadas pelas políticas públicas de nucleação no município de Viçosa-MG. Busca-se 

traçar um perfil da história dessas escolas, até a época em que foram nucleadas. Para 

isso, buscamos desenvolver uma pesquisa que traga diferentes experiências envolvidas 

nesse processo, resgatando documentos escritos e iconográficos, além de fontes orais, 

que nos possibilitem compor a história do processo de criação e fechamento das escolas 

do campo do município de Viçosa-MG. Procuramos entender como a escola se enraizou 

na comunidade, os laços sociais e afetivos que se formaram no contexto escolar e como 

aconteceu o processo de fechamento. Isso se dará a partir do olhar dos sujeitos do 

campo, olhar esse que pode ser representativo no sentido de marcar as consequências 

das políticas educacionais, econômicas e sociais brasileira. Ao mesmo tempo, pode nos 

ajudar a melhor entender os avanços e retrocessos do processo de escolarização da 

população do campo. Consideramos que a relevância desta proposta de pesquisa está na 

contribuição à história da educação, a partir dos estudos sobre instituições escolares do 

meio rural, contribuindo para que a memória dessas escolas não se perca ao longo do 

tempo, mas que sejam constituídas em uma narrativa histórica. Dessa forma, optamos 

por desenvolver uma pesquisa que busca comtemplar as suas particularidades, 

percebendo as em um amplo contexto de reconstrução social. Conforme Jacques Revel 

(1998), analisar o micro pelo macro, não se trata de sobrepor uma história sobre a outra 

e, sim refletir sobre um novo dado que é capaz de trazer para o contexto de estudo 

outras formas para delinear o objeto e, até mesmo dar a ele outras configurações . 

Segundo Revel, existem várias possiblidades ou escalas de observações em que a 

escolha de uma delas poderá definir o caminho que o pesquisador irá percorrer. Ao 

decidirmos por uma escala, será possível dar maior visibilidade a um aspecto ou outro e 

esta decisão é fundamental para o rumo da pesquisa. “Variar a objetiva não significa 

apenas aumentar ou (diminuir) o tamanho do objeto no visor, significa modelar sua 

trama (REVEL, 1998, p. 20).”  Nesse sentido, com base em uma seleção de documentos 

do Governo Federal assim como da Prefeitura Municipal de Viçosa –MG e os 

depoimentos orais, pretendemos analisar os argumentos que acompanham as políticas 

de nucleação e fechamento de escolas do campo, em nível nacional e municipal, 

confrontando-os com as percepções dos agentes escolares em relação a essas políticas. 

Palavras Chave: Educação do campo; Instituição escolar; Fechamento de escolas. 
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O ensino superior em Minas Gerais: as instituições e a legislação no Período 

Republicano 

 

Sashanicol Rocha Havenith 

Dr. Leonardo Santos Neves 

UFVJM 

Esta comunicação tem por objetivo analisar a legislação aplicável ao ensino superior e 

as instituições criadas para este fim entre 1891 e meados do século XX, em Minas 

Gerais. Justifica-se a propositura desta temática levando em consideração as buscas 

realizadas em bibliotecas de universidades federais localizadas em Minas Gerais, no 

banco de teses e dissertações da CAPES e na Biblioteca Deputado Camilo Prates, anexa 

à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a partir das quais foi possível perceber que 

vários estudiosos se dedicam à historiografia do ensino no estado, porém a maioria das 

pesquisas concentra-se na abordagem do ensino primário e médio. Em relação ao 

desenvolvimento histórico do ensino superior mineiro, a literatura ainda é bastante 

escassa, o que direcionou e motivou a presente pesquisa. A abordagem historiográfica 

pode ser considerada uma das mais produtivas para se explicar a complexidade 

educacional, pois compreender as experiências do passado estimula a reflexão crítica 

das práticas adotadas no cotidiano, bem como contribui para melhor planejar novas 

iniciativas no campo educacional. Nesse sentido, a importância do estudo das 

instituições educativas encontra-se no que Magalhães (2004) denomina de possibilidade 

de triplo registro: conhecer o passado, problematizar o presente e perspectivar o futuro. 

Para compreender o arcabouço normativo, tornou-se imprescindível sistematizar a 

estrutura legal aplicável ao ensino superior em Minas Gerais por meio do levantamento 

das bases da educação delineadas nas constituições republicanas, demarcando-se a 

responsabilidade da União e dos estados quanto ao ensino superior. Na sequência, foi 

preciso compreender a legislação infraconstitucional elaborada a partir das constituições 

republicanas, estabelecendo-se os marcos políticos, econômicos, culturais e sociais que 

impactaram o contexto educacional. A partir das análises, percebeu-se que, por 

consequência da divisão de competências entre os entes federados, União e Estados-

membros, a produção legislativa para o ensino superior concentrou-se como atribuição 

do Poder Legislativo Federal. Deste modo, as produções legislativas para o ensino em 

Minas Gerais direcionavam-se ao nível primário e secundário. Constatou-se que 

predominou o ensino livre à iniciativa privada, entretanto as subvenções estatais foram 

essenciais para proporcionar a continuidade desses projetos. Para além dos subsídios 

estaduais, algumas instituições criadas por iniciativa privada passaram pelo processo de 

federalização, o que proporcionou a Minas Gerais totalizar nove instituições federais de 

ensino superior no final da década de 1960. Observa-se ainda que, no período estudado, 

os projetos mineiros destinados ao ensino superior restringiram-se a cinco regiões 

mineiras, foram excluídas desse processo as regiões Noroeste e Norte. Assim, com 

exceção da região Nordeste do estado, contemplada com a Faculdade de Odontologia de 

Diamantina, as demais regiões – central, Mata, Triângulo Mineiro – tiveram duas ou 

mais iniciativas direcionadas à promoção do ensino superior. Portanto, constata-se que 

em Minas Gerais o ensino superior desenvolveu-se de maneira desigual, desequilibrada 

e até excludente, visto que ficaram à margem desse processo as regiões e as populações 

do Norte e Noroeste do estado. Desamparadas nesse nível de ensino, as pessoas que 

desejavam concluir o nível superior deveriam recorrer à capital ou a outras cidades 

mineiras que já possuíam faculdades, institutos ou escolas superiores.  

Palavras chave: Minas Gerais; ensino superior; instituições educativas. 
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A sedimentação e/ou ressignificação da imagem e identidade da UFV a partir da 

atuação do jornalista e fotógrafo José Paulo Martins (1981-2012) 

Laryssa Sampaio Ferreira 

Dr. Denilson Santos de Azevedo 

UFV 

O presente trabalho visa analisar uma coleção fotográfica produzida e organizada pelo 

jornalista e fotógrafo José Paulo Martins, que atuou nos órgãos de imprensa da 

Universidade Federal de Viçosa durante quase 30 anos (1981-2012), produzindo, neste 

período, vasto acervo fotográfico, além de impressos e boletins informativos oficiais. 

Tal estudo é parte de uma pesquisa de cunho monográfico apresentada como requisito 

para conclusão do curso de Bacharelado em História, cujo recorte teve como foco o 

papel deste servidor na divulgação do nome da UFV e na sedimentação/ressignificação 

de sua identidade, enquanto instituição de excelência no ensino, na pesquisa e na 

extensão. As fotografias e os jornais institucionais – localizados no Arquivo Central e 

Histórico da UFV (ACH) – constituem, pois, as principais fontes utilizadas, além de 

sites (como o da UFV e o do LOCUS/UFV), blogs (como “Viçosa Cidade Aberta”) e 

entrevistas realizadas com pessoas que conviveram com ele. A primeira delimitação do 

estudo consistiu no mapeamento de parte da Coleção José Paulo Martins (que possui 

aproximadamente 7 mil imagens) para identificar os principais temas retratados em suas 

fotografias. Este procedimento só foi possível pela existência de uma listagem, na qual 

consta a identificação alfabética e numérica de cada envelope de fotos, o título ou tema 

atribuído pelo próprio José Paulo e algumas observações. Neste material catalogado 

pelo próprio autor verificamos que a maioria das fotografias retratam “eventos 

acadêmicos” da UFV, seguidas por um conjunto de fotos de “docentes, servidores e 

funcionários”, de “prédios, construções e áreas internas”, “eventos culturais” e 

“discentes”. O próximo passo foi buscar uma forma de testar e avaliar se essas imagens 

colaboravam para a construção da imagem e identidade da UFV, por isso recorremos ao 

Jornal da UFV, no qual encontramos muitas das fotografias produzidas pelo próprio 

José Paulo no período em que ele ocupava o cargo de chefia da Coordenadoria de 

Comunicação Social da UFV (CCS) e também em demais edições nas quais 

encontramos textos de sua autoria. Concluímos, através da análise conjunta dessas 

fontes, que o funcionário José Paulo Martins teve participação ativa na construção, ou 

“manutenção” de determinada imagem da UFV, pois notamos em seus textos muitas 

atitudes de exaltação e engrandecimento dessa instituição de ensino. Outro detalhe 

importante é que pela organização dada às fotografias, podemos inferir que havia certa 

intenção de preservar e servir à história da educação da UFV, ou seja, certa preocupação 

em preservar e reafirmar sua memória institucional. 

Palavras Chave: Identidade; Memória; José Paulo Martins. 

 

Nossa Cidade – por uma política pública mnemônica 

 

Virgínia Lages Silva 

Dra. Rosana Baptista de Souza 

UFVJM 

Nessa comunicação nos propomos a demonstrar como o documento Nossa Cidade, 

apoiado pelo sistema educacional de ensino municipal de Jequitibá/MG, é utilizado na 

construção e na difusão de uma identidade cultural local que se pretende preservar. A 



X COPEHE 
Minas no Passado e no Presente: Percursos da História da Educação 
06 a 08 de maio de 2019 - Diamantina, MG 
 

38 
 

 

partir da análise documental pretendemos explicar a estrutura narrativa e conceitual 

deste documento, descrevendo sua utilização pela rede de ensino municipal da cidade de 

Jequitibá/MG. O documento Nossa Cidade advém da tradição oral, e é uma compilação 

de dados que procurou narrar à memória e algumas lendas locais, assim como avaliar a 

construção de uma identidade cultural coletiva que o poder público municipal quer 

preservar. Este documento é distribuído aos alunos nas escolas da rede municipal como 

complementação do material escolar. Sua leitura suscitou uma série de questionamentos 

sobre sua natureza e a instrumentalização deste como um produto educacional. 

Acreditamos que é a partir da instrumentalização da relação entre narrativa oral e 

memória coletiva que a política educacional municipal jequitibaense solidifica a 

identidade cultural que quer preservar. As primeiras referências ao município perpassam 

o século XVII e a historicidade ali presente aponta para vários passados que a ele estão 

interligados. Podemos evocar um passado barroco; um passado bandeirante; um passado 

afrodescendente, escravo, quilombola; um passado minerador e assim por diante. Uma 

multiplicidade de lembranças que a cidade, apesar de pequena, carrega em suas ruas e 

em suas pessoas e que o Poder Público Municipal ao produzir e difundir o documento 

Nossa Cidade como um documento portador não só de memória, mas de, apenas, uma 

identidade “Jequitibá a capital mineira do folclore” prioriza o elo cultural que é 

representado pelo folclore e por folclore entenda as “manifestações tradicionais na vida 

coletiva” representadas na cidade pelas guardas de congadas e as reizadas. Todo resto é 

esquecido, ou melhor é relegado a segundo plano. Sabemos que todo homem é fruto de 

seu tempo, mas também é um ser singular que atua, interage e transforma a realidade 

que vive e como educadores é imprescindível refletir o modo como este sujeito histórico 

se compreende, tornando fundamental pensar nas políticas educacionais que são 

estabelecidas no cotidiano escolar. 

Palavras chave: Identidade; memória; narrativa e escola. 

 

“Minha escola, meu patrimônio”: a educação museal na parceria universidade-

escola-museu. 

 

Dra. Christianni Cardoso Morais 

UFSJ 

Ana Maria Nogueira Oliveira 

Museu Regional de São João del Rei – IBRAM  

 

Esta comunicação tem como objetivo realizar um relato de experiência e uma análise do 

material empírico acumulado em um projeto de pesquisa em interface com a extensão 

intitulado “Educação Museal e o Patrimônio de São João del-Rei”. O projeto visa a 

construir uma política permanente de educação museal com os professores públicos do 

Ensino Fundamental, aliada à guarda, preservação e divulgação do patrimônio histórico 

da cidade, considerando tanto os bens patrimoniais tangíveis quanto os intangíveis. 

Realizado desde 2015, o projeto tem como parceiros o Laboratório de História e 

Memória da Educação (CEDOC/UFSJ), o Setor Educativo do Museu Regional-IBRAM 

e a Secretaria Municipal de Educação de São João del-Rei. Realizamos pesquisas e 

buscamos localizar e organizar material empírico para elaboração de exposições, 

documentários e publicações científicas. Dentro do escopo desse projeto mais amplo, no 

ano de 2018, oferecemos curso de formação em educação para o patrimônio para 27 

professores de 13 escolas municipais, bem como realizamos um documentário e uma 

exposição intitulados “Minha Escola, Meu Patrimônio”. Totalizamos um trabalho de 40 
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horas de atividades teóricas e práticas com os professores municipais, o que incluiu 

palestras, minicursos e oficinas oferecidos por vários professores da UFSJ no museu e 

nas ruas da cidade. Além de visitas às escolas municipais no intuito de pesquisar os 

arquivos das instituições. Estudantes e professores da educação Infantil e do Ensino 

Fundamental participaram das pesquisas nos arquivos de suas próprias escolas e 

realizaram entrevistas com ex-alunos e ex-funcionários, buscando promover a 

sensibilização e o cuidado com o patrimônio histórico educativo e coletar materiais para 

a exposição. A exposição esteve aberta ao público, no Museu Regional-IBRAM, no 

período de 24/10/2018 a 25/11/2018. Foram realizadas, pelo setor educativo do museu 

em questão, 28 visitas mediadas para grupos escolares, atendendo a 980 estudantes, 

desde a Educação Infantil até o Ensino Superior. Somando-se o público espontâneo, a 

exposição foi vista por 1.860 visitantes. Nessa comunicação, focalizaremos o momento 

de coleta de material nos arquivos escolares para a exposição e as experiências vividas 

nas visitas mediadas. Daremos especial atenção à participação dos professores e 

estudantes das escolas municipais na descoberta dos documentos e fotografias dos 

arquivos escolares, nas entrevistas com os sujeitos que estudaram e/ou trabalharam nas 

escolas e no encontro com a história de suas próprias instituições. Os resultados do 

projeto em 2018 revelam que a cidade de São João del-Rei possui muitos arquivos 

escolares que precisam de cuidados, constituídos principalmente ao longo do século 

XX. Essa grande variedade de documentos a serem organizados, descritos e preservados 

podem subsidiar muitas pesquisas no campo da História da Educação. Concluímos, 

ainda, que a pesquisa em arquivos escolares pode ser realizada por estudantes e 

professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, em um movimento que 

torna a universidade e os processos de preservação e musealização mais próximos de 

outras instituições de ensino.  

Palavras chave: arquivos escolares; exposição; museu; educação para o patrimônio.  

 

No percurso vivido das legislações e do currículo (1980-2014): uma historiografia 

da institucionalização da Escola Municipal de Educação Infantil do Bairro Marta 

Helena, em Uberlândia/Minas Gerais. 

Vinicius Vieira Silva 

UFU 

No contexto brasileiro, os movimentos em prol da escolarização da educação dos 

sujeitos da primeira infância atrelaram-se com os da democracia participativa, sobretudo 

com aqueles que se acentuaram nos anos de 1980. Dentre tais, segundo Ferreira (2010), 

estão as dinâmicas sociais que influenciaram na estruturação das creches comunitárias 

de Uberlândia, em Minas Gerais, cujos traços de participação popular contribuíram para 

a vigente perspectiva da educação municipal de crianças. Assim, na presente produção 

textual, elencou-se a história da atual Escola Municipal de Educação Infantil do Bairro 

Marta Helena, inicialmente alcunhada como Creche Comunitária São Cosme e São 

Damião, como objeto de estudo, a fim de se delineá-la por escrito, na medida em que 

esta instituição de ensino não possui a guarda de algum documento que a referencie. 

Para tanto, optou-se por perscrutar o campo das culturas escolares, compreendendo-o, 

com base em Souza (2000), como um conjunto de aspectos institucionais que 

caracterizam a escola como organização e como um conjunto de normas e práticas que 

definem e permitem a concretização, em suas dependências, de processos de 

transmissão sociocultural. Nessa vertente, a análise da cultura escolar advém da 
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pesquisa pelos aspectos internos do e ao estabelecimento educativo, dos quais, no 

âmbito da sistematização didático-pedagógica, emerge-se o currículo. Em virtude disso, 

empreendeu-se um exame com base em Goodson (2008, 2010), que determinou que o 

entendimento dos aspectos sociais e políticos do currículo, subjacentes à configuração 

dos programas de ensino e à seleção do conhecimento escolar, dá-se pela compreensão 

das dimensões pessoal e biográfica dos sujeitos escolares, balizada em uma metodologia 

de entrevistas que se dirigem ao alcance do mais íntimo da memória individual, 

respeitando a sua devida contextualização na memória coletiva. Desta forma, tendo-se o 

currículo como uma narração em que se considera o papel dos grupos sociais na 

deliberação conflitual acerca do que é efetivado em sala de aula, incluiram-se marcos 

legislativos que denotaram a participação normativa do Estado nos discursos da 

comunidade do supracitado empreendimento educativo, no intuito de captar as 

permanências e as rupturas que estas atuações provocaram, reciprocamente, no percurso 

historiográfico da escola. Com isto, concluiu-se que o âmbito vivenciado do currículo e 

das leis é uma legítima fonte para historiar o universo da escolarização, pois permite a 

percepção dos processos pelos quais diversos grupos sociais lutaram para impor suas 

acepções de saber e de conhecimento, bem como porque possibilita a elucidação da 

maneira com que estas visões interviram na organização pedagógica do espaço-tempo 

das infâncias. 

Palavras chave: Escolarização; Municipalização; Memória; Cultura de Ensino. 

 

SESSÃO 02 
POLÍTICAS E INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS 

 
 

Caixa escolar em Minas Gerais: o papel dos sócios na garantia da frequência 

escolar das crianças pobres - (1910-1912) 

Fabiana de Oliveira Bernardo 

UFMG 

 

 

A instrução pública primária no estado de Minas Gerais passou por um intenso projeto 

reformista no início do período republicano. Podemos elencar a caixa escolar como uma 

das iniciativas elaboradas pelos republicanos na consolidação de seus projetos. A 

Reforma Bueno Brandão, de 1911, determinou a obrigatoriedade das caixas no Estado 

de Minas Gerais, o que constrangeu todos os grupos escolares do estado a se 

reorganizarem diante dessa nova realidade. Nesse contexto, os agentes escolares se 

viram obrigados a promover ações para incentivar a presença da sociedade na 

composição da caixa escolar em cada cidade mineira que possuía grupos escolares. Este 

artigo tem como objeto privilegiado os discursos proferidos pelo governo mineiro em 

relação à ação dos sócios da caixa escolar, buscando identificar a construção dos 

significados conferidos à ação desses sujeitos. Como amparo teórico principal, 

baseamo-nos nos debates de Ginzburg que considera que as representações são uma 

articulação entre o objeto e o que se diz sobre ele. O conceito de representações tem 

sido utilizado com bastante frequência nas pesquisas históricas como instrumento 

metodológico. Ele nos auxilia a inquirir sobre os processos de construção das 

configurações sociais e conceituais passadas. Ao utilizar esse conceito intentamos 
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compreender os processos a partir dos quais foram construídos sentidos para a caixa 

escolar, para seus associados e para o Estado promotor de sua regulamentação. Esse 

trabalho foi elaborado a partir de um corpus documental arrolado no Arquivo Público 

Mineiro com destaque para correspondências entre diretores de grupos escolares e o 

secretário do Interior. Outras fontes utilizadas são as publicações oficiais disponíveis na 

Hemeroteca da Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa. Foram analisadas as 

previsões regulamentares nos estatutos das caixas escolares, discursos do governo 

encontrados no Jornal Minas Geraes, pareceres da secretaria encontrados nas 

correspondências para os grupos escolares e as atas de instalação das caixas e em 

relatórios elaborados por diretores e inspetores escolares. Podemos concluir que a 

valorização da participação da sociedade na organização das caixas escolares era 

reiterado pelo Estado nos meios em que ocorria a interação entre o governo e sociedade. 

O Estado construiu, paulatinamente, um discurso de valorização dos sócios da caixa no 

qual esses sujeitos eram exaltados como grandes auxiliares da difusão da instrução 

pública. 

Palavras chave: Caixa escolar; Frequência escolar; Minas Gerais; História da 

Educação; Brasil República. 

 

  

A fabricação do Soldado Mineiro: inclusão e exclusão sociais no processo de 

formação profissional da Força Pública (1912-1946) 

 

Dr. Francis Albert Cotta 

UFMG 

Faculdade de Direito de Pedro Leopoldo 

 

Lança-se o olhar sobre o processo de institucionalização da educação militar 

profissional na Força Pública de Minas (1912-1946), instituída a partir da contratação 

do capitão do exército suíço Roberto Drexler no início do século XX. Num contexto 

político-pedagógico que buscava uma homogeneidade cultural e militar eurocêntricos 

foram criadas pelo governo do estado de Minas Gerais, na região do Prado Mineiro, um 

complexo de educação técnica-profissional, que era composta por escolas tais como: a 

Escola de Instrução, o Corpo Escola, as Escolas Regimentais, a Escola de Sargentos e o 

Departamento de Instrução. Consultando “livros de assentamentos” (aqueles nos quais 

são detalhadas informações pessoais daqueles que se inserem na carreira militar) consta-

se que o contingente era formado, em sua maioria, por homens negros e mestiços, 

oriundos de atividades laborais manuais e com pouquíssima ou nenhuma escolarização, 

oriundos do interior de Minas e mesmo residentes na Capital. Parte-se do pressuposto 

de que a carreira militar e os processos de formação formal constituíam um meio para 

inclusão e mobilidade sociais, ao mesmo tempo esse servia como exclusão dos 

“inaptos”, que permaneciam em cargos inferiores. Inaugurava-se, a partir de então o 

discurso e a prática de que somente por meio de realização de cursos o militar atingiria 

mobilidade dentro da instituição. Dessa forma, buscava-se limitar a interferência externa 

e política nas promoções às primeiras graduações e aos postos da instituição. Diante 

desse contexto, propõe-se as seguintes questões: existiriam discursos estigmatizantes e 

preconceitos que legitimavam esse processo pedagógico, reafirmando lugares de poder 

e de submissão, nesse sentido o acesso e as oportunidades de mobilidade institucional 

eram iguais para todos? As escolas de formação da Força Pública de Minas inauguraram 

uma nova hierarquia social que transcendeu o universo militar, construindo identidades 
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e estigmas que se poderiam identificar na sociedade mineira? Na busca de respostas a 

essas e outras perguntas lança-se mão de fontes tais como: “notas de prêmio e castigo” 

(são extratos funcionais que registram todas as ações realizadas pelo militar durante sua 

carreira. Os “prêmios” são os registros positivos e os “castigos” são as punições 

recebidas em virtude de transgressões militares), correspondências escolares, manuais, 

regulamentos, relatórios, boletins, legislação educacional, iconografia e artigos em 

jornais de época. Na construção da interpretação dos dados coletados busca-se realizar 

um exercício baseado numa “Epistemologia do Sul”, fundada em reflexões de autores 

latino-americanos e na produção historiográfica brasileira.  
Palavras Chave: Força Pública de Minas Gerais; Escola de Instrução e Corpo Escola; Escolas 

Regimentais; Pedagogia Militar. 

 

A política e o lugar da educação (Ginásio Santo Antônio, 1909-1945) 

Juliana Agostini  

Ellen Pereira Neves 

UFSJ 

 

Esta comunicação traz resultados finais de dissertação de Mestrado, concluída no ano de 

2018, e que teve como principal objetivo analisar as práticas educativas adotadas pelo 

Ginásio Santo Antônio, uma escola particular católica construída na cidade de São João 

del-Rei, Minas Gerais, e que tinha como público alvo estudantes do sexo masculino. A 

criação do ginásio no ano de 1909, se insere em um contexto histórico imerso nas 

possíveis “rupturas” com a velha república e tentativas de implementação de uma nova 

forma de governar, pautada nos preceitos modernos do nacionalismo e do patriotismo. 

No início do século XX, o cenário brasileiro foi marcado por ideais complexos e 

conflituosos no campo político e educacional e, assim, reflexões acerca de uma 

emergente reconfiguração social se fazia presente, no intuito de remodelarem o perfil 

dos novos cidadãos republicanos. Nesse período, foi criado o Ministério da Educação e 

Saúde (1930), publicado o Manifesto dos Pioneiros pela Educação Nova (1932), a 

Constituição de 1934 formalizou a necessidade de um Plano Nacional de Educação, 

além da Reforma do Ensino Secundário (1942). Na interface entre política, religião e 

cultura escolar, emergiam práticas educativas escolares e não escolares como possíveis 

transformadores desse contexto social. Nesse viés, as práticas esportivas para a 

civilidade, a moralidade religiosa e as práticas alimentares, eram, no interior do Ginásio 

Santo Antônio, mecanismos de sustentação daquilo que se anunciava em um contexto 

maior. Além da investigação pautada no estudo dos documentos produzidos pela 

instituição de ensino, também nos valemos dos impressos locais e, singularmente, do 

jornal O Porvir, periódico produzido pelos estudantes e professores do próprio 

educandário. Nesse caso, conseguimos identificar traços de representação política e 

educacional abordadas no jornal e que eram substancialmente defendidas pelo ginásio 

católico. Eram comuns, no impresso, publicações acerca da importância da civilidade e 

da moralidade para a manutenção do progresso brasileiro, além de uma cultura 

embasada na escolarização dos corpos e mentes sãos. Todos esses vestígios nos levam a 

crer que o Ginásio Santo Antônio, apesar de ser um colégio particular, se manteve fiel 

aos preceitos nacionais propagados pelo governo de Getúlio Vargas. Dessa forma, 

podemos perceber que a transformação social, tanto em Minas Gerais como em todo o 

território nacional, se manteve alimentada pela esperança da constituição de uma nova 

nação, na qual, a escolarização foi considerada o campo fértil para a propagação desses 
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ideais. A população vivenciou então um forte investimento do governo na 

institucionalização, principalmente, do setor primário, enquanto que o setor secundário 

ficou sob direcionamento de instituições particulares, na sua maioria, confessionais. 

Dessa forma, os campos político e educacional, abordados nessa comunicação, 

perpassam pelos processos de institucionalização, pelos múltiplos sentidos a que se 

instituiu a educação naquele momento, além dos valores intrínsecos mantidos nas 

práticas educativas, de modo a compreendermos, pelo menos em parte, os possíveis 

procedimentos educativos a que se prestou o Ginásio Santo Antônio para a manutenção 

“da ordem e do progresso”.   

Palavras Chave: Política e Educação; Práticas Educativas; Ginásio Santo Antônio.  

 

De Benjamin Constant a Rivadávia Corrêa: a Cultura Política Republicana e a 

Escola de Farmácia de Ouro Preto 

 

Dr. Leandro Silva de Paula 

UFOP 

 

O presente artigo pretende investigar o impacto e as reações da classe farmacêutica de 

Ouro Preto diante as primeiras reformas educacionais republicanas sob o viés da 

História Política e da História da Educação. Para isso, será necessário lançar mão dos 

estudos advindos da Nova História Política, compreender o ideário em torno das 

reformas educacionais Benjamin Constant (1890), Epitácio Pessoa (1901) e Rivadávia 

Côrrea (1911) e investigar as apropriações da "Cultura Política Republicana" no 

cotidiano de uma importante instituição de ensino superior: a Escola de Farmácia de 

Ouro Preto. Ao analisar a legislação, os decretos e os regulamentos que regiam o curso 

farmacêutico constata-se que a Escola de Farmácia de Ouro Preto, assim como qualquer 

outra instituição de ensino, estava emaranhada em distintas relações de poder/força e 

imersa em formas de dominação e/ou resistência. Pode-se observar que o cumprimento 

da lei era fundamental para a instituição respeitar a equiparação exigida na época. Como 

nenhuma instituição de ensino está isenta de perturbações, conflitos e relações de poder 

antagônicas, o período da Primeira República foi um momento no qual a Escola de 

Farmácia de Ouro Preto passou por profundas mudanças e precisou se legitimar 

constantemente. Sendo assim, através de análise documental é possível identificar tanto 

momentos nos quais a classe farmacêutica precisou romper e questionar o poder 

simbólico exercido de forma impessoal pelo Estado e representado pela lei, quanto 

situações nas quais simplesmente aprovou ou acatou as mudanças. Ancorado no 

Conceito de Cultura Política de Berstein, o presente artigo levanta as seguintes 

questões: no caso da Escola de Farmácia de Ouro Preto, a adesão política ou a crítica às 

reformas educacionais, decorre em partes pela identificação aos valores defendidos pelo 

grupo farmacêutico. A própria instituição de ensino poderia ser uma transmissora de 

forma direta ou indiretamente das referências admitidas pelo corpo social na sua maioria 

e que apoiavam ou contradiziam os valores e costumes advindos da família ou da Igreja. 

A união da classe farmacêutica no inicio do período republicano foi possível graças ao 

fato de os membros desse grupo estarem inseridos em um mesmo espaço social e 

possuírem, muitas vezes, interesses iguais. Logo, a finalidade principal desta pesquisa 

foi atentar para todas as reações, estratégias e formas de resistência adotadas pelo grupo 

de Ouro Preto quando deparado com o impacto de tais reformas e das ideias oriundas da 

Cultura Política Republicana. 
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Palavras Chave: Escola de Farmácia de Ouro Preto; Reformas Educacionais; Primeira 

República. 

 

A instituição dos grupos escolares: sistematização da educação primária no Brasil 

na Primeira República e a produção de uma nova cultura escolar. 

Júlio Resende Costa 

UFU 

 

Este texto faz uma reflexão acerca da sistematização da educação primária no Brasil do 

Período Imperial à Primeira República, procurando explicitar a conjuntura na qual que 

se deu a instituição dos grupos escolares. Inspirado no sucesso europeu e norte-

americano, a busca pela modernidade impeliu o Império Brasileiro a procurar um 

caminho que retirasse a nação do atraso. A opção pelo método lancasteriano para 

poupar recursos e educar o maior número de meninos nas Escolas de Primeiras Letras 

dificultou a consolidação de um sistema nacional de instrução pública no período 

imperial. A formação deficiente e a pequena remuneração dos docentes prejudicaram o 

avanço e a consolidação da instrução, ensejando reformas educacionais para viabilizar a 

oferta de educação primária aos brasileiros. A Reforma Couto Ferraz (1854) impôs 

maior fiscalização escolar, instituiu concurso público para docentes, regime disciplinar 

de professores e diretores e obrigatoriedade do ensino primário. Balizada pelo ideário 

do higienismo, a Reforma Leôncio de Carvalho (1879) propôs a substituição do ensino 

simultâneo pelo método intuitivo como estratégia para corrigir deficiências no ensino. A 

tentativa frustrada de consolidação de um sistema educacional no período imperial 

também se associou aos parcos recursos investidos em educação. Com o fim do período 

imperial, os republicanos construíram um sentimento de nacionalismo entre os 

brasileiros. A consolidação do sistema republicano dependia da organização de um 

sistema nacional de educação com matriz na formação do caráter e educação cívica dos 

brasileiros. Nos primeiros anos da República, o Código Epitácio Pessoa (1901) 

aglutinou legislações, a Reforma Rivadávia Correia (1911) reforçou a liberdade do 

ensino e a Reforma Carlos Maximiliano (1915) oficializou novamente o ensino. A Lei 

Rocha Vaz (1925) encerrou o ciclo reformista da Primeira República, implantou o 

regime de seriação no ensino secundário, a frequência obrigatória e a ampliação da 

função fiscalizadora e normativa do poder central. A primeira Constituição Republicana 

delegou aos Estados a função de prover instrução primária em sua jurisdição, 

estimulando São Paulo a realizar sua reforma (1890). A reforma paulista deu ênfase à 

formação de professores na Escola Normal, criou os grupos escolares a partir da reunião 

de escolas isoladas e começou a ser imitada nos outros estados da federação. Para os 

republicanos, o desenvolvimento só era possível mediante a instituição de uma 

educação pública assentada no conhecimento científico. O “entusiasmo pela educação” 

e o “otimismo pedagógico” permearam a evolução das ideias pedagógicas no país 

atribuindo à educação o papel de resolver os problemas nacionais. Os grupos escolares 

representavam o ensino moderno, capaz de alavancar o progresso brasileiro e anunciar 

um novo episódio na história da educação brasileira. Não alcançaram todos os pontos 

do território nacional, mas representaram um grande avanço na organização do sistema 

educacional durante a Primeira República e imprimiram sua marca nas cidades e na 

sociedade brasileira. A existência dos grupos escolares vigorou de 1893 até os anos 

1970, quando foram extintos e substituídos pelas escolas do então 1º. Grau. 

Palavras Chave: Período Imperial; Reformas Educacionais; Primeira República; 

Grupos Escolares 
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SESSÃO 03 
POLÍTICAS E INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS 

 
O debate público sobre educação na província de Minas: discurso e representações 

nas falas oficiais 

 

Danilo Araújo Moreira 

UFOP 

 

O objetivo central desta comunicação é discutir o modo pelo qual a instrução pública foi 

abordada nos discursos dos agentes políticos envolvidos na administração da província 

de Minas Gerais entre 1870 e 1889. Esta discussão está ligada à pesquisa que vimos 

desenvolvendo atualmente cujo interesse principal é investigar o debate público sobre a 

instrução em Minas, visando conhecer o envolvimento da população com as políticas 

educacionais na província. Nesta apresentação, dos debruçaremos sobre o discurso 

oficial da província, buscando enfatizar a sua utilização como instrumento de poder e as 

representações construídas e difundidas a partir do mesmo.  

O final do século XIX foi marcado por um esforço de reorganização do serviço de 

instrução pública em Minas Gerais. Especialmente durante as décadas de 1870 e 1880, a 

estrutura até então existente na província se ampliou. Antigas instituições de ensino 

foram restauradas, outras foram fundadas, cargos e mecanismos de administração foram 

aperfeiçoados. No decorrer desse processo, o tema da instrução figurou em uma 

profusão de debates em múltiplos espaços: nas instâncias institucionais, nas falas 

oficiais, na imprensa, na esfera pública. Ao mesmo tempo, em distritos, freguesias, vilas 

e cidades da província, o processo de construção do sistema de instrução pública 

mobilizou sujeitos e grupos que desenvolveram, cada qual à sua maneira, formas 

diversas de interação com a ação estatal. 

Neste contexto, alguns atores políticos envolvidos na administração pública da 

província foram vozes frequentes no debate sobre a instrução, dentre os quais 

destacamos os presidentes da província e os inspetores gerais da instrução pública. Em 

seus relatórios, estes homens discutiram e propagandearam ideias pedagógicas, teceram 

reflexões sobre métodos de ensino e formas de fiscalização, avaliaram as estatísticas da 

instrução pública, indicaram os defeitos da legislação vigente, analisaram as causas do 

mau estado da educação, criticaram os meios e as instituições de formação de 

professores e apontaram para as experiências estrangeiras consideradas exitosas. Ao 

elaborarem um discurso oficial, estes nossos “estadistas”, muitos dos quais bacharéis, 

professores, funcionários públicos e profissionais liberais, forjaram representações sobre 

a instrução em Minas e, sobretudo, orientaram as práticas políticas em matéria de 

educação. O material documental que sustenta essa análise é composto por um conjunto 

de relatórios oficiais redigidos por estes sujeitos ao longo do período estudado. 

Palavras Chave: Debate público; instrução pública; discurso político. 

 

Práticas educativas no Asylo e Gymnasio São Francisco de Assis em São João Del-

Rei (1888-1921) 

Fabiana Inácia da Silva Assunção  

Dra. Paula Cristina David Guimarães 

UFSJ 
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A pesquisa tem como objetivo descrever e analisar as práticas educativas desenvolvidas 

no Asylo e Gymnasio São Francisco de Assis, na cidade de São João del-Rei, MG, entre 

os anos de 1888 e 1921. Os interesses específicos giram em torno da compreensão das 

funções formativas dessas instituições, entendidas em um sentido mais amplo, para 

além da ação instrucional. A pergunta que mobiliza a investigação é: que práticas 

educativas foram adotadas por essas instituições para com a educação dos sujeitos 

envolvidos? Esta investigação se justifica pelo ineditismo da pesquisa e o quanto a 

investigação pode contribuir para a compreensão e reflexão do processo de 

escolarização da época.   A metodologia parte do levantamento documental, avança para 

a coleta de dados e finaliza com a análise das informações reunidas. Outras ações 

metodológicas serão adotadas, como o levantamento bibliográfico da literatura que trata 

da temática infância no campo da história da educação. De acordo com Abreu Jr. 

(2017), Michel Foucault via a história a partir das descontinuidades e das rupturas, 

buscando compreender os discursos de diversas instituições, tais como asilos, hospitais, 

prisões e escolas, lugares onde os sujeitos são objetos de conhecimentos e também de 

dominação. Tais instituições encaminhavam o sujeito para a construção de uma 

sociedade na qual os discursos permeavam as relações de saber e poder. Nessas 

organizações, as crianças eram separadas da vida adulta e escondidas de seus sonhos. 

Dessa maneira, “Foucault procurou enfrentar os jogos de poder e a produção de verdade 

que sustentam os discursos, as práticas e os modos de constituição e de conduta entre os 

sujeitos e a sociedade” (ABREU JR., 2017, p. 10). Dentro dessa perspectiva, a pesquisa 

em instituições educacionais torna-se fundamental, pois nelas é contida uma 

multiplicidade de documentos que podem esclarecer sobre os processos de 

escolarização ao longo da história brasileira, revelando uma diversidade sobre a 

educação e, ao mesmo tempo, problematizando informações da época. Além disso, o 

exame dessas fontes permite compreender o processo de formação e constituição do 

sujeito enquanto um ser social historicamente situado. Dentre as fontes encontradas 

estão: atas com estatuto do Asylo; proposta de regulamento do Gymnasio; matrículas de 

alunos; termos de aprovação; cursos oferecidos no primeiro, segundo e terceiro anos; 

exames de admissão; conteúdo das disciplinas a serem ministradas aos alunos; ponto 

diário do externato do Asylo; nota de pontos da matéria que o aluno do externato tem 

que prestar no exame; livros caixas; cópia realizada por asilado; recortes de jornais da 

época com o regulamento do Gymnasio e fotografias dos alunos e asilados. Alguns dos 

resultados desse trabalho apontam para uma grande inferioridade dos Asylados em 

relação aos alunos do Gymnásio, asilados estes que viviam sob total descuido.  

Palavras chave: Práticas educativas; Instituições; Asylo e Gymnasio São Franscisco; 

História da Educação. 

O espaço físico da Escola Normal de Ouro Preto na segunda metade do século 

XIX: a busca por um prédio próprio para a Instituição 

Jumara Seraphim Pedruzzi 

UFMG 

 

O presente trabalho possui como objetivo discorrer acerca das acomodações físicas da 

Escola Normal de Ouro Preto na segunda metade do século XIX (1872-1889). O estudo 

possui como finalidade, ainda, analisar a busca incessante, realizada sobretudo pelo 

professores e diretores da instituição formadora, para a obtenção de recursos 

governamentais, a fim de se construir de um prédio próprio e adequado para ela neste 
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contexto. Como aporte teórico, serão utilizados trabalhos que discorrem acerca da 

História das Instituições Escolares e/ou Educativas e Formação de Professores. O 

referencial metodológico se baseia nas pesquisas bibliográfica e documental. Assim, irá 

se fazer uso de uma série de fontes acerca do objeto estudado, tanto internas, ou seja, 

produzidas no interior da própria Escola Normal de Ouro Preto, quanto externas, como, 

por exemplo: correspondências expedidas e recebidas pela direção da instituição, atas da 

congregação de professores, legislação vigente no período, periódicos mineiros, entre 

outras. Além disso, far-se-á uso, ainda, de textos que discorrem acerca da emergência e 

da expansão das escolas normais na província de Minas Gerais na segunda metade do 

século XIX, bem como no Brasil como um todo. Pela análise das fontes coletadas neste 

estudo, foi possível constatar que, apesar das constantes e incessantes reclamações dos 

diretores e dos docentes da Escola Normal de Ouro Preto ao longo dos anos, poucas 

atitudes foram tomadas pelo governo mineiro a esse respeito. E mesmo as raras medidas 

adotadas possuíam, quase sempre, caráter paliativo. Pelas fontes, é possível inferir que a 

construção de um prédio adequado para a escola de formação de professores da capital 

não era prioridade governamental, já que a discussão sobre o assunto perdurou por anos, 

sem aparente solução. Em um contexto onde o governo reclamava sistematicamente dos 

altos custos com a instrução pública e da falta de recursos financeiros, é plausível 

deduzir que outras medidas nessa área fossem consideradas mais importantes e 

urgentes, do que a construção de um edifício para a Escola Normal. 

Palavras Chave: História das instituições escolares; Escola Normal de Ouro Preto; 

Prédio próprio; Formação de professores. 

 

A filantropia e a reconfiguração do espaço urbano: apontamentos para uma 

reflexão sobre o desenvolvimento da instrução na Província de Minas Gerais 

(1865-1879) 

 

Leandro Carvalho Silva 

Dra. Vera Lúcia Nogueira 

UEMG 

Esta comunicação apresenta o resultado parcial de pesquisa em nível de mestrado sobre 

as representações e o imaginário social da filantropia, nas Minas Gerais do século XIX, 

bem como as repercussões de tal imaginário na construção e consolidação da instrução 

no período. Orientada pelo subsídio teórico-metodológico da História Cultural, 

abordamos o sentido mais amplamente difundido de filantropia, que ora se apresenta 

como extensão da caridade religiosa, ora como formulação original de prestação de 

socorro civil. As fontes que subsidiam a pesquisa são, na maior parte, os relatórios dos 

Presidentes de província, os anais da Assembleia Legislativa provincial, disponíveis no 

Arquivo Público Mineiro; os jornais do período, disponibilizados nos arquivos da 

Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, e dicionários em circulação à época. 

Constata-se que a valorização da informação e da instrução acompanha uma valorização 

equivalente do ambiente urbano racionalizado, e a repulsa ao costume escravista, 

evidenciando um ambiente de disputa entre uma visão de mundo ligada ao regime 

monárquico, em vias de tornar-se obsoleta, mas ainda detentora do comando 

institucional, e uma onda de novidade que se apresenta como portadora de civilidade e 

progresso, tanto no nível do discurso quanto nas tentativas de regulação legal dos 

comportamentos sociais. Presente nos mais diferentes campos da vida social, o discurso 
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da filantropia é observável como elemento justificador da superioridade de uma elite 

abastada, que traduz seus atos como expressão de bondade e generosidade, e toma para 

si como dever histórico a elevação moral da sociedade, em contraste com uma massa 

cada vez mais visível de pobres e miseráveis, cuja existência é cada vez menos possível 

ignorar, e que por sua condição perpetuam uma dívida para com aquele primeiro grupo. 

A evidenciação, ou a visibilidade da assimetria desta relação apresenta-se com clareza 

durante o processo de reorganização do espaço urbano que acontece no período, 

processo fundado na compreensão de que a cidade racionalizada é índice do progresso e 

da liberdade dos povos. Assim, o humanismo traduzido em discursos de filantropia 

justifica uma classe de comportamentos e decisões tendentes a manter em 

funcionamento estratégias de controle dos pobres, para garantir deles a docilidade 

necessária, quinhão que lhes cabe na busca do status de nação civilizada. 

Eis portanto o ponto de validação para a interpretação correntemente aceita, segundo a 

qual a instrução pública, no século XIX, é prática redentora da sociedade por 

excelência: para que a nação alcançasse o status de civilizada, o caminho seria a 

adequação dos comportamentos em acordo com os modelos disponíveis; e para que tal 

adequação ocorresse é que se devia recorrer à instrução, expediente capaz de proceder o 

o controle dos indivíduos, para que manifestassem os comportamentos classificados 

como válidos, aceitáveis, corretos, em relação aos modelos adotados. Comportamentos 

portanto compatíveis com a permissão da existência dos pobres no espaço urbano. 

Palavras chave: Filantropia; Representações; Instrução; Urbanização; Província de 

Minas Gerais. 

 

Do cru ao cozido: a constituição do município e da educação leopoldinense no 

período imperial brasileiro (1831-1889) 

Sandra Gonçalves Pires Francisco 

Dr. Jardel Costa Pereira 

UEMG- Leopoldina 

 

Para entender o processo de constituição de um município, bem como de suas 

instituições escolares, faz-se necessário refletir sobre os aspectos históricos, políticos e 

culturais que o permearam. Neste sentido, este estudo buscou refletir acerca da 

constituição do município de Leopoldina, durante o período imperial brasileiro de 

maneira a entender como funcionava a educação na época que antecedeu a construção 

dos grupos escolares na região leste da Zona da Mata mineira. Anterior à sua 

municipalização, o povoado começou a ser ocupado a partir de 1830 e inicialmente 

recebeu o nome de Feijão Cru, terra que já era ocupada por nativos das tribos Puri e 

Coroado. Para esta pesquisa, foi realizada uma revisão bibliográfica em livros e artigos 

que discorrem acerca da história do município leopoldinense e uma pesquisa 

documental, a partir de fontes extraídas no Arquivo Público Mineiro, onde foram 

encontrados vários mapas de organização das escolas isoladas bem como atas de 

exames. Essas atas caracterizam-se como documentos que relatavam a realização de 

exames nas escolas isoladas espalhadas nessa parte do estado de Minas Gerais. O foco 

deste estudo é entender o processo educacional das primeiras instituições públicas do 

município de Leopoldina e as atas encontradas referem-se à realização de exames em 

Leopoldina e distritos no período de 1874 a 1888, principalmente nas escolas isoladas. 

Há referências também sobre a carreira docente, apresentando dados sobre requisitos de 

contratação e permanência na profissão, voltados para questões morais e religiosas, 

sendo que já existia um vínculo com o Estado.  Nesse sentido, este trabalho possui um 
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enfoque qualitativo, e caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica e documental. A 

importância desta pesquisa está no fato de que, entender a história educacional do 

município permite entender a cultura escolar que fundamentou as primeiras instituições 

de ensino, tanto a nível local quanto estadual. Pode-se perceber que, no período 

estudado, as instituições educacionais funcionavam sob a forma de escolas isoladas, 

com professores regentes que eram os únicos responsáveis por ministrar as aulas. 

Buscando entender o processo de constituição do processo educacional, este trabalho 

objetivou entender uma parte da cultura escolar do município de Leopoldina no período 

imperial e pode-se afirmar que as escolas nessa parte leste da Zona da Mata Mineira 

foram se constituindo a partir da consolidação do município. Neste sentido, os aspectos 

históricos, políticos e econômicos que influenciaram o processo de desenvolvimento da 

região leopoldinense, também influenciaram o surgimento de modelos escolares, ou 

seja, o processo de constituição das primeiras instituições de ensino. 

Palavras chave: História; Educação; Leopoldina; Cultura Escolar; Escolas Isoladas.  

A Companhia Auxiliadora da Instrução Pública de Ouro Preto (1839) como 

projeto político do professor Herculano Ferreira Penna (1811-1867) 

Dra. Vera Lúcia Nogueira 

Este trabalho apresenta resultados da pesquisa que venho realizando sobre as políticas 

públicas para a instrução primária na província de Minas Gerais, no correr dos anos de 

1834 a 18891. Seu foco é na atuação do professor de ensino mútuo, Herculano Ferreira 

Penna (1811-1867), responsável pela mobilização em prol da criação de uma 

Companhia voltada para a difusão da instrução pública na Capital da Província, Ouro 

Preto, em 1839. Tendo como abordagem a História Política, no diálogo com a História 

da Educação, propõe analisar os debates presentes na imprensa periódica mineira e nos 

anais da Assembleia Legislativa Provincial acerca da criação da Companhia Auxiliadora 

da Instrução Pública. As sociedades políticas, literárias, promotoras da instrução e 

filantrópicas, fazem parte do processo de construção do Estado Imperial sob o 

entendimento de que tais sociedades configuram espaços de sociabilidades próprios da 

esfera pública de poder. Herculano, que iniciou sua vida profissional como professor de 

ensino mútuo, tornou-se a maior autoridade provincial, ao assumir a administração de 

oito províncias, de diferentes partes do país, ao longo de sua vida. Sua atuação política e 

vida pública têm início quando ainda jovem, aos 18 anos, assumiu, juntamente, com o 

padre liberal Antônio José Ribeiro Bhering, a redação do jornal “O Novo Argos” (1829-

1834). No âmbito da educação, se destacou como lente de ensino mútuo, entre 1830 e 

1832, na Escola Modelo de Ouro Preto. Durante a Sedição de Ouro Preto, aos 22 anos 

de idade, se desligou do magistério para atuar como Secretário do Conselho Geral da 

Província. Em 1831, tornou-se um dos sócios fundadores da Sociedade Promotora da 

Instrução Pública, ao lado de políticos experientes, como Bernardo Pereira de 

Vasconcellos e Manoel Ignácio de Mello, esse designado Presidente da Província pela 

Regência, nesse mesmo ano. Inspirado pelo Movimento associativista mineiro, em 1839 

propôs à Assembleia a criação de uma Companhia encarregada de estabelecer um 

colégio público de educação e instrução para a mocidade ouro-pretana, que pudesse 

                                                           
1Pesquisa “O Império das Minas Gerais: relações entre política, poder, educação e cultura na 

administração dos negócios da província (1834-1889), financiada com recursos da Chamada Universal 

MCTI/CNPq Nº 01/2016; do Edital BIPDT/FAPEMIG (2017 e 2018) e do Edital PPM/FAPEMIG 2018. 
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servir de modelo às demais províncias do Império. O Projeto foi aprovado pela 

Comissão de Instrução Pública, que nele incluiu uma emenda garantindo recursos 

financeiros oriundos de loterias, livros, provimento de professores e a destinação, na Lei 

de Orçamento, de quantia fixa anual, de 200$ réis. Aprovado na forma da Lei n. 1411, 

previu a incorporação das aulas públicas da Cidade e a garantia de que, por um período 

de oito anos, nenhuma outra Associação seria aprovada com o mesmo fim. Casado com 

Francisca de Paula Freire de Andrade, filha do coronel reformado do exército, barão de 

Itabira, Herculano faleceu em 1867, aos 56 anos de idade, na cidade do Rio de Janeiro. 

Palavras-chave: Instrução Pública; Minas Gerais; Associativismo mineiro; 

Sociabilidades.  

 

SESSÃO 04 
POLÍTICAS E INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS 

 
O Colégio Nossa Senhora das Dores e o projeto educacional das Filhas da 

Caridade em Diamantina, 1905-1925 

 

Meirelle Aiane Almeida Loredo 

Dr. Leonardo dos Santos Neves 

UFVJM 

 

O objetivo central desse trabalho é a análise do projeto educacional desenvolvido no 

Colégio Nossa Senhora Das Dores em Diamantina, pelas Filhas da Caridade no período 

de 1905 a 1925. O ano de 1905 é o marco inicial deste trabalho, data na qual o Colégio 

é equiparado a Escola Normal do Estado. No ano de 1904 o funcionamento da escola 

normal da cidade de Diamantina foi suspenso pela lei nº 395, de 23 de dezembro de 

1904. Esse fator ocasionou no ano de 1905, a equiparação do Colégio à Escola Normal 

oficial. Para compreender melhor a importância do Colégio ter sido equiparado a Escola 

Normal do Estado, foi significativo estabelecer as relações que foram sendo tecidas pela 

legislação educacional da época para os currículos das escolas primárias e das escolas 

normais. O marco temporal final da pesquisa é o ano de 1925. Foi na década de vinte 

que as reformas estaduais do ensino se consolidaram. Durante o Governo de Melo 

Viana começou a ser publicado o regulamento do ensino primário, posto em prática a 

partir de janeiro de 1925 para reformar a instrução pública. Já os objetivos específicos 

desse trabalho consistem em analisar o discurso ultramontano presente nas práticas 

escolares do colégio e identificar a influência das características institucionais da 

Congregação das Filhas da Caridade na formação da mocidade feminina. O educandário 

recebia alunas internas e externas e cuidava de meninas órfãs. As moças do Nossa 

Senhora das Dores eram preparadas para serem boas mães, esposas e educadoras. O 

campo de pesquisa que norteará o trabalho será o da História da Educação. Tal enfoque 

abrange a pluralidade dos modos de sentir e pensar da sociedade diamantinense do 

período analisado. Proporciona estabelecer a maneira como foi sendo construído o 

processo de organização do ensino confessional feminino na arquidiocese de 

Diamantina e região. Compreender essas relações dentro da História da Educação 

possibilita as análises das práticas educativas e a investigação do espaço, tempo, 

currículo e modelo pedagógico desenvolvido pelas vicentinas no colégio. Com relação 

às práticas pedagógicas desenvolvidas no colégio, a presente pesquisa propõe investigá-

las utilizando-se do método qualitativo. Como instrumento para a realização da pesquisa 
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foi utilizada análise documental e levantamento bibliográfico. Para tanto, propõe-se 

investigar os dispositivos legais que foram institucionalizados para a efetivação desse 

projeto tanto no que concerne às leis do Estado, como as leis da Igreja e do próprio 

Colégio. Sendo assim, o resultado da pesquisa é ressaltar a importância de discutir a 

organização do ensino feminino e a sua tentativa de sistematização dentro do quadro 

educacional, utilizando as mulheres como instrumento de expansão desse novo 

discurso. 

Palavras Chave: Colégio Nossa Senhora das Dores; Filhas da Caridade; Educação 

Feminina; Formação Docente.  

 

A Campanha Nacional de Educandários Gratuitos e a criação do Ginásio Coronel 

Rozendo em Carrancas, MG 

 

Dr. Jardel Costa Pereira 

 Jefferson da Costa Moreira 

UEMG-Leopoldina 

 

O objetivo dessa pesquisa é analisar o que representou a Campanha Nacional de 

Educandários Gratuitos (C.N.E.G.) na cidade mineira de Carrancas e acompanhar 

especificamente a trajetória histórico educacional desse município, na criação do 

primeiro prédio escolar onde se instalou o Ginásio Coronel Rozendo.  A pesquisa foi 

realizada em arquivos escolares na cidade de Carrancas, no Arquivo Público Mineiro 

em Belo Horizonte, utilizando-se também de documentos da Câmara Estadual e Federal 

da cidade do Rio de Janeiro e de entrevistas que foram realizadas com professores que 

trabalharam voluntariamente nessa campanha. Dentre as obras importantes que foram 

analisadas, há o livro de Marta Amato, intitulado ‘A freguesia de Nossa da Conceição 

das Carrancas e sua história´, que num capítulo sobre ‘A escola pública’, apresenta 

especificidades historiográficas carranquenses que são importantes, a saber: A 

Campanha Nacional de Educandários Gratuitos (C.N.E.G.) com o objetivo de oferecer a 

educação secundária, foi criada no ano de 1957 e precedeu a instalação do Grupo 

Escolar Sara Kubitschek, que se deu aos 10 de dezembro de 1965, funcionando 

conjuntamente com as escolas reunidas e combinadas. O C.N.E.G. no Brasil surgiu de 

um movimento estudantil em Recife no ano de 1943, intitulado por Campanha do 

Ginasiano Pobre e recebeu influências peruanas, quando o líder Haya de la Torre 

reivindicava a criação de ginásios gratuitos. A escassez de escolas gratuitas e 

principalmente do ensino secundário, produziu no Brasil uma realidade dual em que 

somente a elite tinha acesso às escolas desse nível; para os pobres restavam 

pouquíssimas escolas precárias e que não atendia à demanda. A Campanha teve como 

líder Felipe Tiago Gomes, um estudante secundário pobre, que iniciou uma campanha 

por todo o país promovendo uma organização de educação secundária que fosse gratuita 

e se estendesse por todo o território brasileiro. Espera-se por meio dessa pesquisa 

salientar a importância desse marco historiográfico referente à educação secundária, 

apresentando novos rumos de pesquisa que corroboram na construção da cultura 

escolar, contribuindo assim com as lacunas presentes na história da educação mineira.  

Palavras Chave: Campanha Nacional de educandários Gratuitos; Carrancas; Educação 

Secundária; Cultura Escolar. 
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Escolarização da Escola Normal Oficial de Diamantina no período de 1928 a 1938 

 

Mônica do Carmo Nascimento 

Dr. Flávio César Freitas Vieira 

UFVJM 

 

A presente pesquisa tem como principal objetivo investigar o processo de escolarização 

da Escola Normal Oficial de Diamantina/MG (ENOD) no período de 1928 a 1938. Essa 

delimitação temporal compreende o período em que houve a estadualização da Escola 

Normal Regional Américo Lopes, em 1928, passando a ser denominada Escola Normal 

Oficial de Diamantina até sua supressão, em 1938. Treze anos após, a ENOD foi 

reaberta em 26 de dezembro de 1951 e funciona, atualmente, com a denominação de 

Escola Estadual Professor Leopoldo Miranda (EEPLM), em homenagem ao professor 

idealizador da antiga “Américo Lopes”.  A metodologia utilizada é a pesquisa 

documental em fontes primárias diretas e indiretas que fazem referência sobre a 

existência da cultura escolar da ENOD, tais como as Atas da Câmara Municipal de 

Diamantina, livros de reuniões do Grupo Escolar Mata Machado, relatórios dos 

inspetores e assistentes técnicos que atuavam na região, jornais da imprensa 

diamantinense da época, bem como as legislações educacionais das esferas estadual e 

federal. Uma vez que há ausência dos documentos da escola no período acima citado. 

Para tanto, consideramos fundamental o uso do método indiciário, análise qualitativa e 

descritiva dos vestígios dessa instituição escolar encontrados nos documentos. Essa 

pesquisa está embasada em referenciais teóricos de autores que discutiram, 

sobremaneira, as escolas normais, o contexto educacional mineiro e nacional na 

Primeira República e na Era Vargas, assim como o contexto político, econômico e 

social ao qual estava inserido o município de Diamantina. Os resultados obtidos até o 

presente momento são parciais, com levantamento dos documentos que evidenciam a 

escolarização da Escola Normal Oficial de Diamantina na sua primeira década de 

estadualização. A contextualização da legislação nacional, mineira e local para 

compreender sobre a formação de normalistas pela Escola Normal, instituição pública 

em Diamantina, MG. Prossegue-se na busca sobre os elementos da caracterização da 

cultura escolar desenvolvida em um ambiente educacional a formar normalistas em um 

centro urbano importante do interior mineiro, bem como em novas tentativas de 

encontrar os documentos da escola do período delimitado, Iniciado o processo de 

articulação à produção da pesquisa à gestão patrimonial da atual escola.  

Palavras Chave: História de Instituições Educacionais; Escola Normal; Diamantina, 

MG. 

 

O processo de criação e os primeiros anos do Ginásio Raul de Leoni (1962-1973) 

Thayná Luana Borges 

Dr. Denilson Santos de Azevedo 

UFV 

 

O presente trabalho objetivou compreender o processo de criação e os primeiros anos de 

funcionamento do Ginásio Raul de Leoni (1962-1973), instituição de caráter 

comunitário criada no município de Viçosa, Estado de Minas Gerais, que possibilitou a 

continuidade de estudos de muitos discentes provenientes das camadas populares e das 

escolas primárias públicas, tendo em vista que até então, o curso ginasial só era 
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oferecido na região por instituições de ensino particulares. Com base na leitura dos 

jornais Folha de Viçosa e jornal A Cidade, que circularam no município de Viçosa, 

respectivamente, entre os anos de 1963 e 1973 e 1962 e 1969, nas entrevistas realizadas 

com funcionários e alunos deste educandário e no estudo de documentos do acervo 

pessoal dos entrevistados, foi possível mapear a trajetória institucional deste 

estabelecimento de ensino. O recorte temporal se justifica em virtude da existência dos 

primeiros registros sobre o ginásio, a partir de 1962 encerrando no ano de 1973, não só 

em função das fontes consultadas, mas também em virtude da reforma administrativa, 

didática e pedagógica pela qual passou o referido Ginásio, que se tornou 

definitivamente, uma instituição privada. A fim de cumprir com o objetivo central do 

estudo, foram analisados os seguintes itens: sua organização e funcionamento; 

principais sujeitos envolvidos em sua criação e seu funcionamento; as mudanças, 

permanências, avanços e retrocessos no período em tela. Os resultados  do estudo 

demonstram como  os jornais Folha de Viçosa e A Cidade, contribuíram para o processo 

de conservação de fontes da História da Educação da cidade de Viçosa, visto que 

apresentou dados e informações históricas de uma instituição sem nenhuma 

investigação sistematizada realizada até então  , reafirmando assim, a possibilidade da 

construção da história de uma instituição pelas páginas dos jornais. A análise dos 

documentos pessoais sobre o ginásio e de alguns exemplares dos periódicos 

encontrados, permitiu-nos traçar a trajetória institucional desse educandário. Não 

obstante, a realização de entrevistas com ex-alunos e funcionários do ginásio, também 

trouxeram informações que preencheram algumas lacunas não esclarecidas pelas fontes 

impressas, revelando outros aspectos da sua organização e funcionamento. A partir 

deste trabalho pode-se identificar que o Ginásio Raul de Leoni contribuiu para a 

educação de Viçosa, sobretudo para os filhos de operários que não tinham condições de 

manter os gastos do ensino ginasial e, posteriormente, colegial, perdurando entre 1962 e 

1973, como uma escola comunitária que vai gradativamente, se tornando uma 

instituição privada, até o ano de 1984, quando foi comprada pelo Sistema de Equipe de 

Ensino, sua atual entidade mantenedora. 

Palavras chave: Ginásio; Instituições Escolares; Raul de Leoni  

 

O calendário do Grupo Escolar João Alcântara sob a bênção da Igreja Católica: 

tessituras de um tempo e de um espaço (1941-1953) 

 

Dr. Wilney Fernando Silva 

Gersiane Franciere Freitas Ribeiro 

IFNMG 

 

Este trabalho tem como objetivo investigar a influência dos preceitos católicos nos 

Calendários letivos do Grupo Escolar João Alcântara, entre os anos de 1941 a 1958. O 

trabalho mostrará os estreitos laços entre o calendário e a liturgia católica, e entre a 

escolar e poder religioso produzindo o cidadão.  

O recorte coincide com os primeiros anos de funcionamento desta instituição. O 

trabalho será dividido da seguinte forma: no primeiro momento, apresentaremos o 

Grupo Escolar e a região. Veremos como a Igreja Católica articulou seu projeto de 

alcance nos espaços públicos, sobretudo na educação. A Igreja utilizou esta área como 

uma importante estratégia para a expansão e manutenção de sua influência, permitindo a 

moldagem de comportamentos e condutas nos espaços de escolarização. No segundo 
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momento, a fim de entender o projeto de formação das crianças, faremos uma reflexão 

sobre as práticas educativas e a missão da escola no tempo e no espaço. Os principais 

eventos do calendário católico eram contemplados no calendário escolar, e a formação 

moral das crianças era pautada pelos preceitos da doutrina católica. Na última parte do 

texto, apresentaremos as considerações finais e referências. 

Como método de investigação, propomos a pesquisa bibliográfica realizada em livros, 

artigos, dissertações e teses; e a pesquisa documental que incluem a consulta e análise 

dos livros de atas de reuniões das docentes, boletins escolares, calendários, jornais, 

livros de visitas de inspetores escolares, leis e decretos do poder executivo, álbum de 

fotografias, livros de atas das associações religiosas e livros do tombo. 

Ao transitar no texto, dissertaremos como a escola trabalhava as datas comemorativas e 

as festividades, tais como: o dia do trabalho, o dia do soldado, o dia da Independência, o 

dia da Árvore, a Semana da Criança etc. Também ganhavam centralidade, nos 

calendários escolares, os festejos religiosos como: a Semana Santa, o Mês de Maria, os 

festejos juninos, a Assunção de Nossa Senhora e o Natal.  

Nessa medida, conforme pondera Le Goff (1994), onde sempre existiram poderes 

religiosos, as igrejas e os cleros tentaram obter o controle do calendário. No Grupo 

Escolar, o calendário impunha um ritmo e coesão aos ritos do trabalho educacional e 

docente, além de imprimir uma intencionalidade a fim de uniformizar, disciplinar, 

registrar e selecionar lembranças que geravam unicidade nas escolas. Os santos e as 

santas eram festejados ciclicamente, consagrando o calendário litúrgico e a religião 

católica à escola.  

O calendário foi uma estratégia de poder e de direcionamento daquela sociedade. Os 

preceitos católicos eram quase o uniforme moral da escola. As comemorações aos 

santos e heróis serviam para lembrar tons e formas de vivenciar a realidade e lhe dar 

sentido.  

Ao levantar fontes oficiais, discursos e documentos escritos, podemos concluir que na 

escola, a fé católica era sempre renovada e comemorada. Civicamente e religiosamente, 

a escola era transformada em um instrumento de memória. Importante era educar a 

memória, transmitir valores, construir uma identidade católica por meio do culto do 

tempo passado.  

Palavras chave: Calendário Escolar; Grupo Escolar; Igreja Católica. 

 

 

SESSÃO 05 
INTELECTUAIS E PROJETOS EDUCACIONAIS 

 
O processo de criação do Método de Educação Física com “alma nacional” (1937-

1945) 

Anna Luiza Ferreira Romão 

Dra. Andrea Moreno 

UFMG 

 

O objetivo é compreender como que, no Brasil, no decorrer do Estado Novo, 

potencializa-se a ideia de que é necessária a criação de um Método Nacional de 

Educação Física. Ao voltarmos nosso olhar para três dimensões que consideramos 
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estruturantes deste estudo2 – o contexto político atrelado ao movimento nacionalista; as 

reformas educacionais implantadas no período que se relacionavam com a Educação 

Física; e as instituições e sujeitos que, por meio de diversas e diferentes ações, forjaram 

um campo de disputas que visava à criação do Método Nacional –, temos buscado 

investigar os movimentos produzidos em torno da criação deste Método Nacional. 

Estando junto e articulado a iniciativas promovidas, por exemplo, pela Divisão de 

Educação Física (DEF), uma instância estruturante do Governo Federal, vinculada ao 

Ministério da Educação e Saúde, foi nela e a partir dela que nasceram as estratégias 

iniciais de sistematização do Método. Além dela, outras instâncias também devem ser 

consideradas, tais como a Associação Brasileira de Educação (ABE) que se posicionava 

contra a implementação de métodos estrangeiros no Brasil, representando, assim, um 

lugar de resistência e colocando-se em sintonia com as estratégias mobilizadas pelo 

Estado Novo e a Escola Nacional de Educação Física e Desportos (ENEFD), a qual, no 

período, passou a ser a principal responsável pela formação dos futuros professores de 

Educação Física. Assim, algumas questões são fundamentais: De que forma discursos e 

práticas se constituíram como parâmetros para construção de um modelo nacional de 

Educação Física no Brasil? É possível identificar aproximações com os métodos 

estrangeiros? Qual era o desenho do Método Nacional de Educação Física? Neste 

estudo, portanto, a partir dos procedimentos teórico-metodológicos da pesquisa 

histórica, tomaremos como referenciais teóricos o conceito da teoria do campo político 

de Bourdieu (1989), as noções de tática e estratégia de Certeau (1996), circulação de 

Gruzinski (2001) e zona de contato de Pratt (1999). Como fontes, analisaremos os 

documentos produzidos pela DEF, pela ABE e pela ENEFD, revistas especializadas da 

área (Revista de Educação Física do Exército, a Revista Educação Physica e a Revista 

Brasileira de Educação Física), os Boletins de Educação Física, além de fazermos um 

levantamento nos jornais do Rio de Janeiro buscando mapear os movimentos 

produzidos por sujeitos e instituições vinculados ao processo de criação do Método 

Nacional de Educação Física. Assim, a história que pretendemos narrar ancora-se em 

dois processos: um de gestação da ideia de criação de um Método Nacional de 

Educação Física e o outro que se relaciona à impossibilidade de sua sistematização e 

implementação, a despeito da ambiência favorável constituída ao longo do Estado 

Novo. 

Palavras chave: História da Educação Física; Método Nacional; Estado Novo. 

 

Dos caminhos da ginástica sueca pelo mundo: a perspectiva a partir dos sujeitos 

 

Iara Marina dos Anjos Bonifácio 

UFMG 

Dr. Anderson da Cunha Baia 

UFV 

O presente trabalho3 se propões a compreender o movimento de circulação e divulgação 

da ginástica sueca realizado por Ludvig Gideon Kumlien (1874-1934), o qual 

possibilitou a entrada de suas ideias, sobretudo na forma de manuais, em diferentes 

territórios, inclusive no Brasil, e em diferentes espaços, escolares e não escolares. Esse 

estudo busca contribuir no entendimento das diferentes formas – sujeitos, discursos, 

impressos – pelas quais as ideias sobre a ginástica sueca adentraram e circularam em 

                                                           
2 Financiamento FAPEMIG. 
3 Trabalho financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG). 
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território brasileiro. O caminho percorrido por Ludvig Kumlien nos ajuda a desvelar 

um, dentre os vários caminhos percorridos. Ele, um sueco que se muda para a França, 

onde passa grande parte de sua vida e realiza diferentes empreendimentos na divulgação 

da ginástica sueca. Apontamos como hipótese que as relações estabelecidas e 

construídas por Kumlien, ao longo de sua trajetória, e os lugares ocupados por ele foram 

um movimento central para legitimar suas práticas, discursos e escritos, e a partir disso, 

possibilitaram sua circulação. Mobilizamos a noção de sociabilidade de Sirinelli (2003) 

no sentido de compreender as forças de adesão e exclusão, cisões e alianças que 

conectaram os diferentes sujeitos no debate acerca da ginástica, mais especificamente a 

sueca.  Utilizamos como fontes os manuais de Kumlien (Kumlien e André, 1906; 

Kumlien, 1908) e jornais brasileiros e franceses. A rede de sociabilidade anunciada se 

constituiu com Hugues Le Roux, autor do prefácio de um dos manuais escritos por 

Kumlien, o qual também escreve sobre ele e suas ações em jornais franceses. Emile 

André, autor em parceria dos dois manuais publicados por Kumlien na França. Georges 

Demeny, fisiologista, que em um primeiro momento colaborou com o discurso 

científico das exibições públicas de ginástica sueca promovidas por Kumlien e, 

posteriormente, a condena e propõe um método eclético. Georges Hébert também 

inicialmente convencido pela ginástica sueca, sobretudo, pelas aulas de Kumlien em seu 

instituto, e que mais tarde proporá um método natural de ginástica. Emile Coste, militar, 

partidário da ginástica sueca, contribuirá com a inserção dela em instituições oficiais 

francesas. Também as instituições: Escola de Joinville Le Pont, Escola de ginástica da 

marinha de Lorient, Ministério da Instrução Pública e Ministério da Guerra 

(Sarremejane, 2006), além de associações vinculadas à divulgação do esporte, da 

ginástica e da esgrima presentes na França do final do século XIX e início do XX, 

contribuíram para a formação dessa rede. Sujeitos e instituições inseridos em um 

contexto de debate sobre o método ginástico mais alinhado à formação das pessoas e 

atravessado por disputas que possibilitam a circulação de determinadas ideias, em 

contraposição a outros discursos. 

Palavras chave: Kumlien; Ginástica Sueca; Manuais; Intelectuais; História da 

Educação. 

 

História da Escola Agrícola de Lavras: o protestantismo e a educação do 

trabalhador do campo (1908 -1938) 

Marcela Pereira Freitas Lemos 

Dr. Irlen Antônio Gonçalves 

CEFET-MG 

 

A proposição da pesquisa situa-se no campo da História da Educação Profissional, que é 

um subcampo da História da Educação, e tem como objetivo produzir a história da 

trajetória de uma Instituição de origem norte-americana, criada pela East Brazil Mission 

(agência missionária da Presbyterian Church In the United States), denominada Escola 

Agrícola de Lavras, da qual se originou a Universidade Federal de Lavras (UFLA). 

O interesse da referida missão pela educação agrícola no Brasil iniciou-se com a vinda 

do missionário americano Samuel Rhea Gammon, no ano de 1889. Ele veio enviado 

pela missão Presbiterian Church of United States no Sul (PCUS) para compor o quadro 

de missionários do Instituto de Campinas Colégio Internacional, fundado em 1869 na 

cidade de Campinas pelos missionários americanos George Morton e Edward Lane. Em 
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1892 uma epidemia de febre amarela causou a morte de vários missionários na região de 

Campinas, motivando o encerramento das missões e o fechamento do Instituto de 

Campinas Colégio Internacional. Os missionários americanos deixaram a cidade de 

Campinas e viajaram para a região Sul de Minas Gerais até chegarem nas proximidades 

da cidade de Lavras. O local logo chamou a atenção dos missionários por causa do 

clima favorável, da terra boa e da existência da linha férrea nas proximidades da região. 

Assim, em 1893 o Instituto de Campinas Colégio Internacional foi instalado na cidade 

de Lavras iniciando suas atividades com o nome de Instituto Evangélico, sob a direção 

do missionário Samuel Rhea Gammon.  

Ao visitar as pequenas propriedades em torno da cidade de Lavras, Samuel Gammon 

observava que as famílias tinham dificuldades com o cultivo da terra e com a criação de 

gado. As técnicas de cultivo da terra e a criação de gado que eram operacionalizadas 

pelas famílias eram consideradas arcaicas pelo missionário, levando-o a entender que 

seria importante que aquelas famílias, principalmente as gerações mais novas, tivessem 

acesso às técnicas modernas para o manuseio da terra. A ideia de Samuel Gammon era 

criar uma escola agrícola que possibilitasse a formação de agentes que pudessem atuar 

no progresso da nação brasileira.  

 Assim, em 1908 é fundada a Escola Agrícola de Lavras que inicia suas atividades de 

forma modesta, oferecendo um curso teórico‐prático elementar, um curso de quatro 

anos paralelo ao ginásio. No ano de 1912, a Escola Agrícola de Lavras sofre 

modificações para atender ao Decreto Federal nº 8.319 de 20 de outubro de 1910, que 

regulamentava o Ensino Agronômico, sendo assim a escola passa a ser uma escola 

profissional de ensino médio. O reconhecimento da Escola Agrícola de Lavras somente 

ocorreu no ano de 1917 por meio da Lei nº 609 de 10 de setembro de 1917, sancionada 

pelo Governo de Minas Gerais. Em 1936 a Escola Agrícola foi oficializada pelo 

Governo Federal, e em 1938 a escola que foi fundada de forma modesta para oferecer 

uma formação científica e cultural para os filhos dos agricultores da região, passou a ser 

a Escola Superior de Agronomia de Lavras – ESAL.  

Palavras Chave: Escola Agrícola de Lavras; Ensino Profissional; História das 

Instituições Escolares. 

 

Alexina Pinto: Reflexão da atuação docente de uma professora são- joanense do 

final do século XIX e início do século XX 

Larissa Modesto dos Santos 

Paula Cristina David Guimarães 

UFSJ 

 

Este trabalho busca ressaltar que existiram práticas pedagógicas específicas no Brasil, 

muitas vezes desconsideradas dentro das "correntes pedagógicas" atuais, mas que 

influenciaram de forma direta o ensino e a prática de muitos professores atualmente. 

Mesmo com o acúmulo das pesquisas na área, muitas dessas práticas ainda têm pouca 

visibilidade até mesmo dentro da historiografia da educação brasileira, assim como a 

pouca visibilidade de intelectuais que se dedicaram a produção dessas práticas, 

principalmente  quando é a mulher quem ocupa  esse espaço do intelectual na educação, 

isso se dá pela falta de fontes históricas para a pesquisa ou o desconhecimento delas. No 

cenário brasileiro, especificamente o de Minas Gerais temos o caso da educadora são-

joanense Alexina de Magalhães  Pinto (1869-1921). Ao utilizar o folclore em suas 

práticas educativas, Alexina Pinto pode ser considerada como proponente de uma 

educação inovadora para a educação da infância, valorizando o uso da cultura popular 
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nesta formação. Professora da cadeira de desenho e caligrafia da antiga Escola Normal 

de São João del-Rei, Alexina se diferenciava por romper com as tradicionais  práticas 

educativas fortemente vigentes do século XIX e início do século XX e por seu interesse 

em movimentos que buscavam a igualdade de direitos entre homens e mulheres. 

Alexina permaneceu pouco tempo como professora na Escola Normal, continuou sua 

docência na cidade do Rio de Janeiro, mas pouco ainda se sabe sobre sua atuação 

profissional, sendo Alexina, figura pouco conhecida dentro do contexto da pesquisa em 

História da Educação. Apresentando o contexto acima é que o presente trabalho se 

insere, propondo refletir sobre a atuação docente dessa educadora mineira. O interesse é 

o de descrever e analisar suas ações voltadas para o cenário educacional, identificando 

práticas, discursos e sujeitos que fizeram parte dela. Para isso, a metodologia adotada 

parte da pesquisa documental, do levantamento e catalogação de fontes em banco de 

dados e avança para a análise de informações. Tais análises pretendem mobilizar as 

relações de poder, as produções de saber e de verdades produzidas durante a atuação 

docente de Alexina Pinto (FOUCAULT, 2009, 1998). A realização da pesquisa se 

justifica pela relevância da temática abordada: práticas educativas de uma intelectual 

docente; e também pelo ineditismo de algumas fontes encontradas sobre a educadora. 

Palavras Chave: Alexina Pinto; Educadora; Atuação Docente; Práticas Educativas. 

 

A história de Áurea: educação, cidadania e raça na trajetória de uma intelectual. 

 

Jonatas Roque Ribeiro 

UNICAMP 

 

Nas últimas décadas, os estudos e debates sobre o complexo universo do pós-abolição 

se consolidaram na historiografia brasileira. Diferentemente das pesquisas antecedentes, 

surgidas nas décadas de 1950 e 1960, que tomaram a escravidão como algo genérico e o 

pós-abolição como sua malfadada herança, as novas investigações seguiram por outros 

caminhos. Novas temáticas e abordagens ganharam destaque. Amplitude das 

abordagens sobre tempos e espaços, diversidade na utilização de fontes – com destaque 

para enfoques qualitativos e de história social –, análise do cotidiano, das culturas e dos 

próprios sujeitos sociais, exames do imaginário, dos discursos e da cultura material 

passaram a marcar esses novos estudos. Entre as temáticas que se impuseram – a 

despeito do vigor e impacto historiográfico desse novo campo de estudos –, uma ainda é 

pouco explorada: as experiências de mulheres negras nos espaços urbanos no pós-

abolição – período marcado por uma nova configuração das relações sociais e raciais, 

identitárias e de poder (re)desenhada no país depois de séculos do mundo da escravidão. 

Pouco se sabe sobre as experiências e trajetórias delas nas sinuosas e multifacetadas 

trilhas que definiram a sociedade brasileira nesse período. Nesta comunicação, procuro 

refletir sobre a história da mulher negra, mais especificamente a trajetória de uma 

intelectual e professora. A proposta é mapear e examinar alguns aspectos da trajetória 

de Áurea Gregorina Bicalho (1887-1975), nascida em Juiz de Fora, Minas Gerais, 

cidade onde viveu e atuou profissionalmente. Ao invés de observações conclusivas, aqui 

o intento é esmiuçar a história de vida (ou parte dela) de uma mulher que enfrentou – e 

superou – vários obstáculos de seu tempo. Especificamente, a ideia é compreender, 

através de abordagens biográficas, como educação, cidadania, raça, moralidade e 

gênero, fizeram parte da trajetória de Áurea e, ao mesmo tempo, foram questões 

abordadas por ela em sua atuação pública como intelectual e professora. Embora os 

estudos sobre gênero tenham ampliado seus horizontes e eixos teórico-metodológicos, 
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ainda pouco se conhece a respeito das conexões entre raça e gênero. Desconhecimento 

que se aprofunda quando o recorte temporal focaliza o período da escravidão e do pós-

abolição. Momentos históricos em que as mulheres negras eram classificadas não só 

pela sua origem étnico-racial, mas também por uma memória fortemente marcada por 

ideologias e valores patriarcais e escravistas, vigorosamente enraizados no imaginário 

social. A historiografia da educação, apesar dos avanços investigativos e do profícuo 

diálogo em curso com os novos estudos sobre escravidão e pós-abolição, ainda está por 

fazer investimentos comprometidos na história da educação da população negra. Tendo 

isso em conta, o objetivo desta comunicação é refletir sobre as interpretações conferidas 

às experiências de sujeitos negros no campo da educação e seus impactos numa 

discussão mais ampla sobre os modelos de cidadania e igualdade (racial, social e de 

gênero) no Brasil durante o pós-abolição. 

Palavras Chave: Pós-Abolição; Educação; Cidadania; Raça. 

Intelectuais mediadores na Athenas de Minas: Literatos, Jornalistas e Inspetores 

de ensino e a fundação da Academia Mineira de Letras (1909) 

 

Marília Neto Kappel 

UFRJ 

 
O presente trabalho insere-se no campo da História da Educação, na medida em que 

busca discussões advindas de indivíduos pertencentes às redes de sociabilidades, como, 

entre outros espaços, a imprensa de Juiz de Fora, a Academia Mineira de Letras (AML) 

e as inspetorias de ensino.  A partir do estudo das trajetórias dos intelectuais 

mediadores4 dessas redes de sociabilidades, estabeleceu-se o objetivo de conhecer o 

debate educacional que ocorreu nos primeiros anos da República no estado de Minas 

Gerais, em especial na cidade de Juiz de Fora. Nesse período, em que a educação foi 

elevada à categoria de força motriz, capaz de tornar a nação moderna e civilizada, 

ocorreram várias mudanças na estrutura política do Estado e principalmente no País, 

compreendendo também reformas educacionais como realizadoras desse ideal, 

modificando os tempos e os espaços escolares. 

Diante de tantas mudanças estruturais e políticas que passava o país nos primeiros anos 

da república, percebe-se em Juiz de Fora um grupo significativo de intelectuais que 

formavam uma rede de sociabilidades5 bastante ativa na vida cultural da cidade, 

inclusive no debate educacional. Um importante feito desse grupo foi a fundação da 

Academia Mineira de Letras6 (AML) em Juiz de Fora.  

A AML, fundada em Juiz de Fora em 25 de dezembro de 1909, é fruto do esforço de 

doze intelectuais7, sendo eles, em sua maioria, indivíduos que exerciam regularmente as 

funções de inspetores de ensino, professores e/ou jornalistas. Para esta proposta de 

                                                           
4 A expressão “intelectuais mediadores”, cunhada por Jean Françoise Sirinelli (1996) e defendida por 

Ângela Castro Gomes e Patrícia Hansen (2016), parece mais adequada, por apresentar maior plasticidade 

do que o termo intelectual. 
5 De acordo com Sirinelli (1998a), rede de sociabilidades pode ser entendida como um “microcosmo 

intelectual”, em que laços se atam em torno de um espaço de convivência, de atração, de afinidades, ainda 

que difusas, de influência e de constituição de identidades. 
6 Academia Mineira de Letras foi fundada em Juiz de Fora em 25 de dezembro de 1909. 
7 Os 12 primeiros membros são: Albino Esteves (1883), Amanajós Araújo (1880), Belmiro Braga (1872), 

Dilermando Cruz (1879), Eduardo de Menezes (1857), Estevam de Oliveira (1853), Francisco Brant Horta 

(1876), Heitor Guimarães (1868), José Rangel (1868), Lindolpho Gomes (1875), Luiz de Oliveira (1875), 

Machado Sobrinho (1872). 



X COPEHE 
Minas no Passado e no Presente: Percursos da História da Educação 
06 a 08 de maio de 2019 - Diamantina, MG 
 

60 
 

 

estudo, serão destacados seis integrantes: Albino Esteves (1883-1943), Belmiro Braga 

(1872-1937), Estevam de Oliveira (1853-1926), Heitor Guimarães (1868-1937), José 

Rangel (1868-1940) e Lindolfo Gomes (1875-1953).  

Palavras Chave: Intelectuais Mediadores; inspetores de ensino; imprensa e debate 

educacional. 

 

 
SESSÃO 06 

INTELECTUAIS E PROJETOS EDUCACIONAIS 
 

Affonso Penna e os projetos de engrandecimento mineiro: repertórios políticos 

sobre a escolarização técnica 

 

Bárbara Braga Penido Lima 

UFMG 

 

A proposta deste trabalho é tomar o pensamento político e intelectual de Affonso Penna 

sobre o engrandecimento mineiro e a instituição da escolarização técnica em Minas 

Gerais, a partir de seus discursos no Congresso Mineiro, construídos na confluência das 

ideias de progresso e de modernidade. Isto posto, foram analisados os discursos 

presentes nos Anais do Senado Mineiro, entre 1891 e 1906, documentação 

compreendida como corpus documental. Busca analisar como o pensamento político e 

intelectual de Affonso Penna implicou tecer uma narrativa historiográfica, cuja 

problematização se fez no diálogo e interface com outras narrativas, ideias e categorias 

interpretativas sobre progresso e modernidade. Percorrer a tessitura de sua identidade 

política e intelectual significa perscrutar “um campo privilegiado onde serão procuradas 

as chaves para a explicação do fenômeno social” (MITRE, 2003, p.24)8.  Logo, sua 

vivência intelectual foi interpretada segundo a proposta de Thomas Sowell (2011)9. Os 

discursos políticos, por sua vez, foram analisados conforme os conceitos de Patrick 

Charaudeau (2013)10. Entender esses discursos corresponde a considerar como as ideias 

de progresso, modernidade, instrução pública e, destacadamente, escolarização técnica, 

são percebidos em seu lugar social como capacidades culturais. Entendidos como 

repertórios (ALONSO, 2002)11, foram apreendidos, apropriados, reapropriados e 

reorganizados segundo os projetos que visavam o desenvolvimento econômico e social 

do Estado. Ao situá-los na estrutura de relações de poder, os modos de pensar e agir, 

estão em íntima conexão com a conjuntura histórica, social e cultural do seu ponto de 

origem. A partir da leitura dos discursos de Affonso Penna conjugada com a leitura de 

seus pares políticos, inferimos que circulava no Congresso Mineiro uma interpretação 

da educação como meio de transformação social e elemento civilizador. Imaginado 

como fomentadora do progresso, da modernização e da civilização, o projeto de 

escolarização técnica se cumpriria na criação da identidade do indivíduo por meio do 

                                                           
8 MITRE, Antonio. O dilema do Centauro: ensaios de teoria da história e pensamento latino-americano. 

Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003. 
9 SOWELL, Thomas. Os Intelectuais e a Sociedade. São Paulo: Realizações Editora, 2011. 
10 CHARAUDEAU, Patrick. Discurso Político. São Paulo: Editora Contexto, 2013. 
11 ALONSO, Angela. Idéias em Movimento. A geração 1870 na crise do Brasil-Império. Rio de Janeiro, 

Paz & Terra/ Graal, 2002. 
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trabalho, a partir do trabalho livre com qualificação técnica, resultante de um processo 

educacional racionalmente estruturado e competentemente administrado. Havia uma 

forte crença na eficácia da escola e, especialmente, da eficácia da instrução profissional 

como viabilizadora da produção e reprodução das formas sociais de vida e de trabalho, 

da inclusão do sujeito numa sociedade a ser construída sob a égide das ideias de 

modernidade e civilização, por meio da difusão e instalação de instituições públicas 

voltadas para o ensino e a escolarização técnica. Sob uma perspectiva marcadamente 

baseada na influência marcadamente liberal e positivista, para Affonso Penna e seus 

pares, a educação deveria ser capaz de transformar uma população majoritariamente 

pobre e sem instrução em cidadãos úteis à pátria.  

Palavras Chave: Affonso Penna; Instrução Pública e Profissional; Congresso Mineiro; 

Progresso Mineiro. 

 

As Lições de Pedagogia de Manoel Bomfim: o problema da felicidade. 

 

Bruna de Oliveira Fonseca 

UFMG 

 

O sergipano Manoel Bomfim (1868-1932) concluiu seus estudos de medicina na cidade 

do Rio de Janeiro, onde se estabeleceu. Não se distinguindo dos intelectuais de seu 

tempo, transitou pela imprensa e pelo funcionalismo público, em várias funções e 

cargos ligados à instrução, entre os quais como professor, na Escola Normal, e atuando 

nas cadeiras de pedagogia e de psicologia. Lições de Pedagogia é resultado da atuação 

de Bomfim como professor da Escola Normal, embora tenha apresentado a obra como 

uma reunião de notas de aula a experiência de Bomfim chegou ao público em formato 

de livro. Em sua obra, Bomfim não apenas dá forma ao conteúdo programático 

estipulado pelas normas da escola, mas também expunha seus pensamentos a cerca da 

educação. Lições de Pedagogia é dividido em quatro núcleos temáticos – Doutrina geral 

da educação; educação do organismo; educação intelectual e metodologia e  educação 

moral)  além de conter dois prefácios – a primeira e segundas edições –, uma introdução 

e uma conclusão – intitulada “O problema da felicidade”. A presente pesquisa pauta na 

análise da conclusão de Lições de Pedagogia em decorrência da característica 

norteadora de uma leitura autorizada visando compreender a relação entre educação e 

felicidade estabelecida por Bomfim na conclusão de sua obra. A fim de alcançar o 

objetivo recorreu-se a História Intelectual como norteadora teórico-metodológica. 

Manoel Bomfim pode ser considerado um intelectual, pois ao longo da vida do 

sergipano, destaca-se sua transição entre o produtor de ideias, pensador engajado e o 

pertencente aos espaços de poder. O referencial teórico-metodológico mobilizado nesta 

pesquisa parte das contribuições de Oscar Terán apresentadas em Para leer el Facundo. 

De modo didático, o autor apresenta chaves de leitura para Facundo (passível de 

generalização a outras obras), analisando como cada parte do texto de Facundo (título, 

subtítulo, epígrafe, introdução e o conteúdo do texto) bem como o contexto (contexto de 

produção, sociabilidade/geração e recepção) contribuem para um entendimento mais 

alargado da obra. 

Palavras chave: Manoel Bomfim; Lições de Pedagogia; educação; felicidade. 
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De volta à Europa: Francisco Lins em correspondência ao jornal Minas Gerais 

(1930) 

Daise Silva dos Santos 

UERJ 

 

Investigar os registros autobiográficos contidos na correspondência que Francisco Lins 

endereçou ao jornal Minas Geraes, na ocasião de sua viagem à Europa em 1930, é o 

objetivo deste trabalho. Para isto, analiso as 16 cartas endereçadas aos leitores do 

periódico, tendo em vista que as escritas epistolares permitem a compreensão das 

trajetórias pessoais e profissionais que formam os sujeitos, além de penetrar nas 

intimidades alheias. (MIGNOT, 2002). Nas cartas, escritas desde seu embarque no 

navio O Mendoza, no Rio de Janeiro, Lins registrou mais do que fatos ocorridos durante 

a travessia e estadia em outro continente, esses escritos tornam-se autobiográficos por 

neles serem tecidos sentidos, impressões, expectativas, entrelaçando sua vida 

profissional e esfera íntima (PIMENTA, 2015). Francisco Lins relembrou antigas 

experiências e transpareceu conflitos pessoais, além disso, ao apresentar suas 

observações sobre o velho mundo e os institutos que visitou, evidenciou suas ideias e 

propostas educativas com perspectiva de levar para o Brasil. O educador, jornalista e 

poeta mineiro é desconhecido por muitos hoje, embora evidências apontem que este 

desempenhou papel de destaque no campo intelectual no final do século XIX e início do 

século XX. Na esfera da educação, por duas vezes foi comissionado pelo governo para 

viajar à Europa. Viagens pedagógicas como as realizadas por ele eram uma estratégia 

para circular ideias e modelos educacionais no período, assim, educadores de diversas 

partes do mundo realizaram viagens para conhecer o que havia de novo no cenário 

educacional como forma de estímulo a produção de reformas em seus próprios países 

(GONDRA e MIGNOT, 2007). Desse modo, entre 1911 e 1918, Francisco Lins visitou 

o continente europeu para estudar os institutos de educação na Itália, Bélgica, Suíça, 

França e Alemanha e integrar a primeira turma dos cursos oferecidos no Instituto Jean-

Jaques Rousseau, em Genebra. Foi o único brasileiro entre os 22 alunos de diversas 

nacionalidades, naquele que viria a ser o maior centro de referência das ideias 

escolanovistas, ao qual se destinaram diversos educadores nas décadas seguintes. O 

educador retornou à Europa, em 1930, mais uma vez enviado pelo governo com intuito 

de estudar as instituições educacionais. Na ocasião, escreveu ao Minas Geraes, o jornal 

oficial do estado mineiro, sobre suas impressões de viagem na qual, além das questões 

educativas a que tinha sido encarregado, tratou de um problema de saúde e visitou seu 

antigo professor e fundador do Instituto de Genebra, Édouard Claparède. Para o estudo 

dessa correspondência, entendo ser necessário considerar também a publicação dessa no 

jornal Minas Geraes. Desse modo, busco trabalhar na perspectiva de Roger Chartier 

(1988), segundo a qual, não há texto fora do suporte que permite sua leitura e que a 

compreensão de um escrito depende da maneira através da qual ele chega ao leitor.  

Palavras Chave: Autobiografia; Viagens Pedagógicas; Francisco Lins. 

 

O ensino profissional no pensamento político e intelectual de Fidélis Gonçalves 

Reis 

Helbert Félix Vieira 

Dr. Irlen Antônio Gonçalves 

CEFET – MG 
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Esta comunicação busca analisar o pensamento do intelectual e político Fidélis Reis 

acerca do ensino profissional. Como parlamentar, ele propôs a criação de uma lei que 

tornava obrigatório o ensino profissional, publicou vários textos sobre o tema, em 

formato de livro, além da publicação de artigos na imprensa jornalística, nos quais fazia 

a defesa veemente do ensino profissional. Na Câmara Federal, no exercício do mandato 

de deputado, proferiu vários discursos sobre o tema e um deles, apresentado em 1922, 

será objeto de análise dessa comunicação. Para isso, tomar-se-á como referência teórica 

a vertente historiográfica da História dos Intelectuais, notadamente a partir de Jean-

François Sirinelli, de forma a compreender os pontos de articulação da construção das 

ideias do intelectual Fidelis Reis, que envolveram a discussão da educação profissional. 

Sirinelli nos permitirá captar as redes e lugares de sociabilidade frequentados pelo 

intelectual, e que, certamente, influenciaram o seu pensamento. Ainda será tomado o 

conceito de gerações, uma vez que ao problematizar os microcosmos, aos quais os 

intelectuais estão inseridos em suas trajetórias de vida, subsistem ao efeito da idade. 

Esse termo não se limita unicamente à faixa etária propriamente dita dos envolvidos, é 

mais que isso, pois considera que em determinadas fases da vida, os intelectuais se 

envolvem em ideias e posturas integradas ao raio de atuação daqueles grupos. Do ponto 

de vista metodológico, a análise do discurso será a referência para se captar o discurso 

político, sobretudo a partir da teoria de Patrick Charaudeau. A sua teoria da 

semiolinguística será tomada como método. Ela tem como base a ação comunicativa e 

os aspectos físicos e mentais que apresentam os participantes de uma troca linguageira. 

Serão ainda utilizados os princípios de influência e argumentação e persuasão, 

utilizados por Charaudeau. O que se propõe, por fim, é captar, no discurso desenvolvido 

por Fidélis Reis, as bases teórico-conceituais que fundamentaram a defesa que fez do 

ensino profissional utilitarista em contraposição a educação essencialmente livresca que 

se praticava no Brasil. 

Palavras Chave: Fidélis Reis; Ensino profissional; Intelectual. 

 

A trajetória de Anibal Mattos como professor e promotor das artes em Belo 

Horizonte 

Dr. Ismael Krishna de Andrade Neiva 

UFMG 

 

O artigo em questão é resultado de tese de doutoramento defendida em 2016 na 

Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, no âmbito do Centro 

de Pesquisa em História da educação (GEPHE-UFMG) e tem por objetivo analisar a 

atuação do pintor academicista de origem fluminense, Anibal Mattos (1886-1969) como 

professor da Escola Normal de Belo Horizonte e como intelectual, promotor e 

incentivador da formação de um campo artístico na jovem capital de Minas Gerais. 

Formado pela Escola Nacional de Belas Artes, Anibal Mattos, a convite do então 

governador de Minas Gerais, se transfere, em 1917, para Belo Horizonte onde assume a 

cadeira de Desenho na Escola Normal Modelo, uma das mais importantes instituições 

de sua época e local onde várias políticas foram pensadas e desenvolvidas, objetivando 

a difusão desse conhecimento para as demais escolas do estado. Uma de suas 

atribuições, para além das aulas, foi auxiliar no processo de escolarização do desenho na 

capita mineira ao assumir o cargo de inspetor educacional voltado para o ensino do 

desenho para as escolas vinculadas ao sistema estadual de ensino. Para além da Escola 

Normal, Anibal Mattos promoveu várias exposições em Belo Horizonte e foi o 
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responsável pela formação de artistas na cidade, conduzindo também os cursos na 

Escola de Belas Artes e em outros espaços não escolares da capital mineira. Nesse 

sentido, o artigo irá demonstrar como foi a atuação de Anibal Mattos como professor e 

como promotor das artes na capital mineira, analisando a sua proximidade com uma 

elite intelectual e política do estado. Entender as ações de Mattos como intelectual e 

sua proximidade com a elite política auxilia a pensar a sua atuação também como 

professor, a perceber os objetivos de sua prática educativa e a circularidade dos seus 

ensinamentos e determinações. As atividades de Mattos como professor e artista se 

confundem, seus objetivos finais são os mesmos: elevar o gosto artístico da população 

belo-horizontina e formatar um campo de atuação para os artistas.  

Palavras Chave: Intelectuais da educação; ensino de desenho; promoção das artes; 

Escola Normal de Belo Horizonte; Anibal Mattos.  

 
 

SESSÃO 07 
IMPRENSA E IMPRESSOS EDUCACIONAIS 

 
Adentrando a variedade discursiva das publicações da revista “Vida Doméstica” 

na primeira metade do século XX 

 

Alice Lopes Spindula 

Raphael Ribeiro Machado 

UFOP 

 

O período do pós-guerra e do processo de industrialização do Brasil causam mudanças 

significativas na sociedade brasileira, e, neste estudo, analisamos a mudança da posição 

da mulher nessa sociedade em efervescência, que vai para além dos serviços domésticos 

e da maternidade. A imprensa é parte desse desenrolar e, beneficiada pelos 

investimentos na produção interna, passa a desenvolver um papel importante de 

(in)formação dessa nova sociedade que está se configurando, trazendo informações em 

seu corpus sobre o modo de vida e aspirações das personagens que a constitui. A revista 

Vida Doméstica, que foi fundada em 1920 pelo empresário Jesus Gonçalves Fidalgo, 

com circulação mensal até 1962, foi parte relevante da imprensa firmada no período da 

expansão capitalista no Brasil e do avanço da cultura de massas. Procuramos adentrar as 

mensagens da revista, que buscou, no interior de suas publicações, tornar legítimos 

alguns comportamentos femininos em uma grande variedade discursiva. O recorte 

cronológico da proposta compreende alguns anos que antecedem o sufrágio feminino no 

Brasil e avança para os anos do governo Vargas. Sobre outra perspectiva, o recorte 

também abrange os anos do pós Segunda Guerra Mundial, quando vamos nos deparar 

com mudanças profundas na organização social e no lugar da mulher frente à família, à 

sociedade e ao mercado de trabalho em todo o mundo. Vida Doméstica consolidou um 

público feminino fiel, chegando a uma tiragem mensal superior a 50 mil exemplares por 

todo Brasil e, por ter uma circulação nacional, é uma grande e importante fonte que nos 

permite analisar as formas de significação dos gêneros. Sob os estudos de Roger 

Chartier, analisamos as representações e apropriações na produção de uma História da 

Educação das Mulheres em interface com a história cultural e do social que tome por 

objeto a compreensão das formas e dos motivos - ou, por outras palavras, das 

representações do mundo social – que, à revelia dos atores sociais, traduzem as suas 
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posições e interesses objectivamente confrontados e que, paralelamente descrevem a 

sociedade tal qual como pensam que ela é, ou como gostariam que fosse. 

Palavras chave: imprensa feminina; história da educação; gênero; sociedade; 

representação.  

 

Discursos acerca da educação feminina nos jornais diamantinenses a partir da 

segunda metade do século XIX 

Camila Andrade dos Santos Canuto 

Dra. Ana Cristina Pereira Lage 

UFVJM 

 
O trabalho tem como foco principal a análise dos discursos presentes nos jornais 

diamantinenses a partir da segunda metade do século XIX acerca dos papéis femininos. 

Nos últimos anos, a utilização da imprensa enquanto fonte de pesquisa tem sido palco 

de diversas formas de renovação e ampliação das possibilidades de interpretação. Tal 

renovação se deve muito pela ampliação das fontes, e, nesta pesquisa, a imprensa é 

utilizada como uma fonte documental valiosíssima para a compreensão do período 

estudado. Utilizando-se a imprensa deste momento em questão, pode perceber-se dados 

referentes à História da Educação que provavelmente não seriam encontrados em outra 

documentação, como referências à necessidade de instrução, anúncios de escolas que 

eram fundadas, nomes de professores, matérias ensinadas, livros adotados e até nomes e 

notas de alunos. Os objetivos específicos da pesquisa são: compreender o espaço 

designado para a mulher em uma sociedade regida pelo catolicismo romanizado e 

patriarcalismo. No século XIX, os periódicos são espaços de divulgação e consolidação 

das principais representações sociais. A pesquisa compreende um período importante de 

transformações sociais e econômicas na cidade de Diamantina, como a fundação do 

Bispado em 1863; a preocupação com a moralidade e o cumprimento dos papéis sociais 

destinados aos homens e mulheres na área de atuação do Bispado; o projeto moralizador 

que foi enfatizado e melhor sistematizado por meio da tentativa de modelagem do 

comportamento feminino, especialmente o cumprimento de seu papel de mãe e de 

esposa. A função de educar os filhos, ser uma companhia agradável para o marido e 

administrar o lar estava totalmente direcionada ao papel feminino, um projeto de 

moralização dos costumes, que propunha um exemplo de mulher, que seria a base moral 

da família no século XIX. O sistema patriarcal legitimado ao longo da história pela 

religião cristã era responsável, em grande medida, pelas práticas sociais que 

naturalizaram o papel da mulher, restrito ao espaço da casa/quintal, favorecendo o 

exercício do poder pelos homens em detrimento das mulheres. Além disso, Diamantina 

estabeleceu um projeto educacional para as suas elites, com base nas ideias de 

conservação das tradições e na influência política da cidade. .Com efeito, o momento foi 

de implementação e fortalecimento da educação feminina escolarizada no território 

mineiro, o que propiciou a abertura do Colégio Nossa Senhora das Dores na cidade de 

Diamantina, em 1866. Tanto a fundação do Bispado como a implantação deste Colégio 

são indispensáveis para compreender o espaço da mulher nesse contexto. Sendo assim, 

espera-se com esta pesquisa discutir como a linguagem expressa nos jornais 

diamantinenses propõe o fortalecimento de um ideário acerca da condição feminina 

enquanto boa mãe, esposa e educadora. 

Palavras Chave: educação feminina; jornais; ultramontanismo; patriarcalismo. 
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A educação da anormalidade na Revista do Ensino de Minas Gerais (1925-1940) 

Eli Ribeiro dos Santos 

UFOP 

O objetivo deste trabalho é investigar a educação escolar das pessoas consideradas 

anormais em Minas Gerais, nos anos de 1925 a 1940, a partir dos textos publicados na 

Revista do Ensino. Pretende-se compreender, por um lado, quais as concepções de 

educação dos sujeitos considerados anormais circularam na ambiência educacional em 

Minas Gerais, por meio dos artigos escritos por educadores, políticos e intelectuais que, 

de alguma forma, participaram da referida dessa construção. Por outro lado, investiga a 

articulação desses artigos com as Reformas Educacionais, que, em alguma medida, se 

referiram à questão da educação da anormalidade. Para as análises dos artigos, toma-se 

como referência central os pressupostos teóricos de Michel de Foucault (2001), 

presentes na obra Os anormais, destacando a concepção de anormalidade. Como fontes 

principais foram utilizados os artigos da revista e a legislação do período: reformas do 

ensino, leis, decretos, regulamentos etc. Para abordar a Revista do Ensino como um 

periódico da imprensa pedagógica foram eleitas as considerações de Roger Chartier 

(2003) assentadas no conceito de “circulação” e alcances da escrita no impresso, visto 

que a circulação da revista pode ser entendida como orientadora de práticas de educar a 

infância considerada anormal.  Se por um lado, a pesquisa procurou compreender quais 

as concepções de educação dos sujeitos considerados anormais circulavam na ambiência 

educacional de Minas Gerais, a partir dos artigos publicados na Revista do Ensino, por 

outro lado, investigou-se a articulação dessas publicações com as reformas educacionais 

ocorridas no Brasil e em Minas Gerais, que, em alguma medida, se referiam à educação 

dos anormais. Espera-se com os resultados desta pesquisa contribuir com o campo da 

História da Educação em Minas Gerais, e em especial com o campo da História da 

Educação Especial, ampliando o debate sobre a invisibilidade e apagamento dos sujeitos 

considerados anormais, especiais, deficientes, portadores de deficiência – cada um 

desses termos adequados ao tempo e contexto foram/são empregados – nos espaços e 

discursos voltados para os projetos de educação no Brasil.  

Palavras chave: Educação Especial; Revista do Ensino; História da Educação. 

 

Livros didáticos acessíveis no Brasil oitocentista: reflexões sobre a produção e os 

usos de livros escolares para pessoas com deficiência visual 

Gabriel Bertozzi de Oliveira e Sousa Leão 

UFMG 

 

Esta proposta de comunicação almeja uma reflexão sobre a história dos livros didáticos 

acessíveis voltados para a educação da pessoa com deficiência visual no Brasil, material 

que surge a partir da segunda metade do século XIX e que, à época, é distribuído, 

utilizado e produzido no Imperial Instituto dos Meninos Cegos, educandário 

especializado no ensino de jovens cegos brasileiros. Tem-se como arcabouço 

documental as cartas e os relatórios dos diretores do Imperial Instituto aos ministros do 

Império brasileiro presentes no Arquivo Nacional e na Biblioteca Nacional e embasado 

em teóricos da área da História da Educação, Educação Especial, História do livro, da 

leitura e das produções didáticas, tais como: Bittencourt (2004; 2008), Chartier (1996; 

1999; 2002), Choppin (2004), Faria Filho (2000), Jannuzzi (2004), La Torre (2014), 

Leão (2017), Veiga (2007) e Zeni (1997; 2005). O recorte geográfico e temporal da 
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pesquisa se dá no Rio de Janeiro durante a segunda metade do século XIX (1854-1889), 

momento em que nasce a primeira instituição de ensino para a pessoa com deficiência 

visual na capital do Império e, com ela, a primeira tipografia braille. O objetivo da 

comunicação é levantar questões e refletir sobre o contexto e as práticas de produção e 

uso do livro didático acessível à pessoa com deficiência visual no Brasil oitocentista. O 

Imperial Instituto dos Meninos Cegos, fundado em 1854 era uma instituição que 

utilizava o método simultâneo de ensino e esteve sob a proteção direta do Imperador até 

a queda da monarquia. Este foi o primeiro espaço de educação formalizado do Brasil 

voltado especificamente para a educação de pessoas com deficiência visual e que 

instituiu as primeiras formar de impressão e transcrição de livros didáticos para o 

Sistema Braille, possibilitando, pela primeira vez, ações de ensino para cegos com 

material didático acessível. Por fim, pretende-se também contrapor e analisar as práticas 

de ensino realizadas no instituto durante o século XIX, no que se refere aos protocolos e 

práticas de leitura em “pontos salientes”, em detrimento às atuais formas de ensino e as 

atuais “leituras” de livros escolares realizadas a partir do século XXI, com o advento 

das novas tecnologias de impressão, digitalização e de acessibilidade, que trazem para o 

debate escolar a utilização do livro falado, audiolivro e dos livros digitais em formato 

acessível. 

Palavras chave: Livro Didático; Deficiência visual; História da Educação Especial; 

Braille. 

 
A potencialidade do periódico “O Arquidiocesano” como fonte para a História da 

Educação 

Thiago Andreuci Alves Silva 

Karen Dayanne Nunes 

UFOP 

 

A História da Educação caminha com passos contundentes estabelecendo-se como um 

campo de pesquisa indispensável à análise sócio cultural de nossa contemporaneidade. 

Aprofundar o estudo de elementos que descrevam a trajetória educacional brasileira ao 

decorrer das eras parte ao encontro da utilização de fontes históricas diversificadas e, 

nesse viés, a imprensa se personifica como um campo de riqueza particular. Debruçar-se 

sobre periódicos regionais de diferentes épocas nos transporta como espectadores 

privilegiados das motivações características tanto dos que produziam o impresso, como 

daqueles que consumiam suas páginas. No que tange à História da Educação, a 

utilização da imprensa como fonte possui uma eficácia já atestada e uma potencialidade 

capaz de incitar novas perguntas e hipóteses. O periódico objeto deste trabalho foi 

fundado em 1959, pelo arcebispo Dom Oscar de Oliveira da Arquidiocese de Mariana-

MG, e contém elementos variados que tratam sobre diferentes aspectos da sociedade, 

incluindo a educação. Através das páginas do Arquidiocesano, que apresentava tiragem 

semanal de aproximadamente 6.000 exemplares distribuídos em mais de cinco cidades 

mineiras até o ano de 1992, podemos imergir no contexto educacional da época pela 

ótica do âmago social, e nesse viés pode-se buscar compreender melhor conceitos e 

ações pertinentes à educação, avaliando seus desdobramentos. Tal periódico vem 

apresentando crescente relevância dentro da pesquisa acadêmica, sendo utilizado em 

trabalhos que destacam as possibilidades, em diferentes aspectos, oriundas de um 

produto da Arquidiocese de uma cidade constituída por raízes fortemente católicas. 

Sobre as pesquisas que utilizaram-se do estudo do jornal, podemos destacar produções 
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como as de Gabriela Pereira Lima (2011) que avaliou  a educação durante o período da 

ditadura civil-militar no Brasil, sob a visão conservadora católica apresentada pelo 

Arquidiocesano; no que tange ao ensino de Moral e Cívica no âmbito escolar, Raquel 

Evangelista de Jesus (2018) trabalhou com a posição adotada pelo periódico; e alçando 

uma exposição internacional, Fernanda Aparecida Oliveira Rodrigues Silva e Rosana 

Areal de Carvalho (2018) compuseram um estudo exploratório sobre a escola na visão 

do jornal. Diante da concepção de que a imprensa enriquece o olhar do pesquisador em 

História da Educação e proporciona-lhe documentos com um prisma de interpretações, 

o periódico “O Arquidiocesano” nos apresenta elementos sobre a educação (escolar e 

não escolar) da primeira cidade de Minas Gerais durante mais de três décadas. De 

riqueza equivalente aos resultados já obtidos por autores que o estudaram, tem-se a 

potencialidade que o tal periódico expõe sobre o horizonte dos estudos tocantes à 

História da Educação. 

Palavras chave: O Arquidiocesano; Imprensa e Educação; História da Educação em 

Mariana. 

 

O jornal A verdade e o fim do trabalho servil: “hosanas aos que praticam 

beneficências e honra aos que as merecem”. 

 

Adriene Santanna 

Dra. Rosana Areal Carvalho 

UFOP 

Este estudo tem como objetivo apresentar discussões realizadas pelo jornal A Verdade: 

semanário imparcial e popular (1886-1896) sobre a extinção do trabalho escravo em 

Minas Gerais, em especial, em Itajubá, reconhecendo-o como propositor de um projeto 

educativo para a sociedade mineira, em especial, itajubense. O jornal dirigido por 

Antônio José Pinto da Silva, com a contribuição de diversos redatores, iniciou sua 

circulação em Itajubá no dia 4 de março 1886, propondo-se a “glorificar o merecimento 

e apontar os erros”, atuando, entre outros temas, nas letras, na educação, direito da 

sociedade, instrução e nos bons costumes. O foco deste texto se dará nas discussões 

realizadas no jornal antes da Lei Aurea de 13 de maio 1888, visto que tais discussões se 

encontravam efervescentes nos jornais e na vida pública itajubense e, de modo amplo, 

em Minas Gerais. Como resultado, a libertação gradativa dos escravos em Itajubá 

ocorreu em 11 de março de 1888, sendo noticiada por jornais de diferentes províncias e 

também por aqueles que carregavam o título de abolicionista, como o jornal A Verdade. 

As edições deste jornal traziam a necessidade da implantação da liberdade dos negros 

escravizados, pois tal fato manifestaria o avanço moral e do progresso civilizatório da 

elite sul mineira, evidenciando o interesse das elites locais com o progresso brasileiro e 

com o desenvolvimento de uma sociedade elevada, onde o Brasil caminharia 

desassombrado para a felicidade e grandeza. Para este estudo, as fundamentações 

teóricas que o balizam refere-se a Juliano Custódio Sobrinho (2009), Lilia Schwarcz 

(1993), José Murilo de Carvalho (2007), dentre outros. Assim, o jornal A Verdade 

expressou um projeto educativo no qual a mão de obra livre seria o ideal para uma 

nação civilizada que deveria adotar formas de trabalho comum as grandes nações que 

adotavam o trabalho livre de como fonte de libertação de males e perversidades 

oriundos do sistema escravista. 

Palavras chave: Imprensa; A verdade; Escravidão; Itajubá; Sul de Minas. 
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SESSÃO 08 

FORMAÇÃO E PROFISSÃO DOCENTE 
 

A Escola Primária Distrital de Vera Cruz – Pindahibas: um estudo sobre as táticas 

elaboradas pela professora Maria Estephania para a não supressão da cadeira 

primária (1901-1909) 

Alisson José da Silva Esteves Pereira 

UFMG 

Dra. Gilvanice Barbosa da Silva Musial 

UFBA 

 

Este artigo intitulado: A ESCOLA PRIMÁRIA DISTRITAL DE VERA CRUZ – 

PINDAHYBAS: Um estudo sobre as táticas elaboradas pela professora Maria 

Estephania para a não supressão da cadeira primária (1901-1909) é fruto de uma 

pesquisa realizada ao longo do mestrado e tem como objetivos apreender e analisar as 

táticas produzidas pela professora Maria Estephania da escola de instrução primária do 

distrito de Vera Cruz – Pindahybas, localizada do município de Sabará, após a Lei n. 

281 de 1899, que suprimiu todas as escolas rurais e algumas escolas distritais, mantidas 

pelo governo do estado de Minas Gerais. Além das táticas que evitaram a supressão da 

cadeira primária regida por Maria Estephania, analisaremos o aspecto referente ao 

ensino, observaremos que todo o processo escolar organizado na cadeira primária de 

Maria Estephania foi fundamental para a permanência da cadeira na referida localidade. 

Sendo assim, analisaremos alguns aspectos como: a estrutura física da escola; os 

materiais didáticos utilizados; o método de ensino posto em prática por Maria 

Estephania; os conteúdos proposto pelo Estado e efetivados pela professora; os alunos 

que frequentavam a escola de Vera Cruz – Pindahybas. Para a realização deste trabalho, 

utilizaremos a legislação mineira, as fontes documentais retiradas do fundo da 

Secretaria do Interior, dos Relatórios da secretaria do Interior, dos Mapas escolares e 

dentre outras. E, para trabalhar com estas fontes utilizaremos os conceitos de estratégias 

e táticas de Michel de Certeau. Tendo o intuito de revelar as ações táticas da professora 

Maria Estephania para evitar a supressão da sua escola primária distrital de Vera Cruz – 

Pindahybas. Observamos que juntamente com o ensino aplicado por Maria Estephania, 

a ação tática da professora colaborou para que o estado de Minas Gerais continuasse 

mantendo a escola primária na localidade por perceber que a professora conseguia 

atender satisfatoriamente às exigências do Estado e, por isto, a permanência da cadeira 

primária em Vera Cruz - Pindahybas. Por isso que, além de ser cumpridora das 

exigências do governo e da astúcia nas ações táticas diante os riscos de supressão 

impostos pela lei n. 281 para a permanência da cadeira primária em Vera Cruz – 

Pindahybas, Maria Estephania buscou meios para que a sua cadeira primária tornasse 

um espaço escolar propício para o processo de ensino e aprendizagem de seus alunos. 

Palavras Chave: Instrução primária distrital; Ensino público mineiro; Táticas. 
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Vivências e experiências de uma alfabetizadora do Ensino Rural: Eurides Pereira 

de Souza. 
Dra. Sonia Maria dos Santos 

Kellen Cristina Costa Alves Bernadelli 

UFU 

 

A temática apresentada neste texto é abordada no item 4 (quatro) do X COPEHE: 

“Formação  e profissão docente”. A referida temática nos interessa, pois tratamos da 

mesma, na pesquisa de doutorado intitulada: “Vivências e experiências de uma 

alfabetizadora do ensino rural: Eurides Pereira de Souza”. Nosso objetivo central 

consiste em investigar a trajetória de vida da professora alfabetizadora no período de 

1966 a 1997, enfocando sua formação e atuação profissional desenvolvida 

principalmente em escolas rurais do município de Uberlândia – Minas Gerais.  Como 

objetivos específicos, pretendemos: a) reconstituir a trajetória de vida da professora 

Eurides Pereira de Souza por meio da formação e profissão docente; b) Contribuir com 

elementos históricos-pedagógicos para a discussão da história de formação docente de 

professores  e do ensino rural no País. Como metodologia, optamos pela História Oral, 

por meio de entrevistas realizadas com a professora Eurides e ex-alunos. Dessa forma, 

as narrativas são nossas fontes primárias, complementadas por fontes iconográficas e 

bibliográficas. A professora Eurides, nasceu em 03 de agosto de 1942 no município de 

Araxá – Minas Gerais. Sendo primogênita de um casal, que teve mais sete filhos. O pai 

pedreiro e a mãe enfermeira leiga. Fez o curso primário no Grupo Escolar Delfim 

Moreira em Araxá concluindo-o no Grupo Escolar Coronel Carneiro na cidade de 

Uberlândia – MG, quando em 1952 sua família muda de residência para o último 

município em busca de melhores condições de trabalho. Faz opção pelo magistério, 

mesmo tendo oportunidade na área da saúde, trabalhando como copeira em um hospital 

da cidade. Ela ingressa como professora leiga em 1966 e somente ao final dos anos 70, 

consegue a formação no magistério, realizado em curso de férias na Fundação Helena 

Antipoff, no município de Ibirité – Minas Gerais. A formação docente no Brasil, 

somente se consolidou na república (1889) com a criação dos palácios dos saberes 

(grupos escolares) e consequente obrigatoriedade do ensino primário fez-se necessário a 

consolidação das escolas normais para formar professores destinados a estes grupos. 

Nesse processo de consolidação, foi notável o grande contingente de mulheres no 

exercício docente. Várias hipóteses são formuladas a respeito da feminização do 

magistério, como desprestígio social da profissão, baixos salários e extensão do lar. 

Seria esse o viés marcante da profissão docente de Eurides Pereira de Souza? 

Utilizamos como subsídios teórico referências no campo da Nova História Cultural; 

Método da História Oral; História e Memória; História de Vida e Formação docente. 

Palavras Chave: Formação Docente; Profissão Docente; História de Vida.  

 

A biblioteca de um padre mestre no sertão: obras literárias e práticas educativas 

na vila de Pitangui no contexto das reformas pombalinas 

 

Faber Clayton Barbosa 

UFMG 

A vila de Pitangui, erigida no ano de 1715, surge num processo de alianças e tensões 

entre autoridades portuguesas e lideranças locais. A localização em sertão distante e as 

potenciais notícias de suas riquezas minerais deram à Pitangui adjetivos ideais para 

atrair as atenções de povoadores como os sertanistas de São Paulo do Piratininga. A 



X COPEHE 
Minas no Passado e no Presente: Percursos da História da Educação 
06 a 08 de maio de 2019 - Diamantina, MG 
 

71 
 

 

historiografia destaca que muitos paulistas, após os conflitos desencadeados pela Guerra 

dos Emboabas, decidiram procurar novos lugares para se estabelecerem, sendo Pitangui 

uma dessas localidades escolhidas para povoamento. No entanto, as pesquisas 

historiográficas sobre Pitangui colonial ainda são muito pouco expressivas e, com 

poucas exceções, procuraram analisá-la centrando-se nas rivalidades e disputas políticas 

que se deram na vila nas duas primeiras décadas do século XVIII. Nesse mesmo 

sentido, pesquisas sobre a dinâmica educacional da história colonial de Pitangui 

também são muito raras. Nesse texto, pretende-se abordar a história colonial de Pitangui 

especificamente sobre a perspectiva das práticas educativas desenvolvidas por agentes 

dessa sociedade nesse contexto. Para isso, analisaremos a trajetória do Padre Mestre 

Manoel Paulino Pimenta de Almeida centrando-se em documentos encontrados sobre o 

mesmo no acervo do arquivo da cidade de Pitangui. Pesquisas abordando a trajetória de 

religiosos no espaço e na história colonial da vila de Pitangui destacaram as práticas 

culturais desenvolvidas pelos mesmos registrando suas abastadas condições econômicas 

e os hábitos de consumo que destoavam da sociedade em geral de Pitangui.  No entanto, 

não houve no âmbito dessas pesquisas a análise desses agentes religiosos e suas práticas 

educativas. Enfatizaremos nessa análise, além de outros elementos, a biblioteca sob a 

propriedade do padre mestre Manoel Paulino. No século XVIII, nos diferentes espaços 

da capitania de Minas, ao longo dos setecentos, as pesquisas apontam para uma parcela 

restrita da população com posse de livros. Essa parcela correspondia aos padres, 

funcionários graduados, em sua maioria, brancos e portugueses. O padre mestre Manoel 

Paulino, além de compor essa parcela limitada da população mineira, apresentava uma 

biblioteca com um considerável volume de livros de conteúdos bastante diversificados. 

Os títulos da biblioteca tratam dos mais diversos temas, desde obras sacras a obras sobre 

geografia, medicina, matemática, dicionários de línguas, gramática latina, sendo essa o 

objeto da atividade docente do padre mestre na vila de Pitangui. Nessa mesma 

biblioteca há ainda obras de autoria de certos pensadores cujos títulos podem sugerir 

práticas educativas específicas protagonizadas pelo religioso no contexto das reformas 

pombalinas no sertão do Centro Oeste das Minas Gerais colonial. Pretendemos analisar 

também o universo de relações intelectuais do padre mestre através do seu hábito de 

emprestar livros registrados em seu inventário. Em síntese, buscar-se-á com esse texto 

trazer elementos para a configuração da história educacional da vila de Pitangui colonial 

e para a reflexão sobre as possibilidades de contribuição da mesma para a historiografia 

da educação da capitania de Minas Gerais nesse contexto. 

Palavras Chave: reformas pombalinas; biblioteca; Pitangui colonial. 

 

A atuação do professor régio no Termo de Mariana (1772-1835) 

 

Wellington Pereira Silva 

Dra. Vera Lúcia Nogueira 

UEMG 

 

Este projeto tem como tema a educação no Termo de Mariana12, entre 1772 e 1834, 

período que compreendeu a criação das Aulas Régias na Capitania de Minas pelo 

Governo Português e as mudanças promovidas pela reforma Constitucional de 1834, 

                                                           
12 Os Termos são divisões das Comarcas que possuem como sede uma cidade. Esses são formados por 

arraiais e freguesias que formam uma espécie de “complexo econômico” que supriam o cenário urbano 

(SILVA, 2004, p. 24 apud BRAGA, 2001). Em nossa pesquisa esse centro urbano refere-se à cidade de 

Mariana que pertencia à comarca de Vila Rica 
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por meio da Lei n.º 16, de 12 de agosto de 1834, também conhecido como Ato 

Adicional de 1834, que promoveu um conjunto de alterações na Constituição Imperial 

de 1824 extinguindo as Aulas Régias no Brasil, legando às províncias a 

responsabilidade pela instrução pública. Interessa-nos investigar a atuação dos mestres 

de primeiras letras, aqui considerados, na perspectiva de Ângela de Castro Gomes 

(2016), como mediadores culturais, ou seja, como agentes de intervenção político-social 

na sociedade mineira. Nesse contexto, estamos considerando que os mestres régios, 

também poderiam se assim entendidos, pois eles ocupavam um lugar social de destaque 

na sociedade colonial, tendo sua atuação autorizada e legitimada com vistas a instruir e 

educar a mocidade mineira. No período de 1772 a 1822, o Brasil era Colônia de 

Portugal, sendo assim, as Aulas Régias não abrangiam toda a Capitania de Minas, mas a 

partir de 1822, com a instituição do Império iniciou-se um projeto nacional de 

institucionalização e organização da instrução pública, que substituiu as Aulas Régias 

pela instrução elementar. A ocupação de Minas foi realizada de forma desordenada, 

formando uma população composta em sua grande maioria por escravos e pessoas 

analfabetas e com a criação das aulas régias, emerge a figura dos mestres, que desde 

então, por estarem inseridos na cultura escrita, se destacavam socialmente. Até no 

momento pesquisado, percebemos que estes foram sujeitos ativos responsáveis pela 

inserção social através do letramento, sobretudo por que ensinavam as regras de 

civilidade, os princípios morais e de conduta social. Assim, a pesquisa centrada no 

professor régio permitirá descrever o perfil dos mestres régios do Termo de Mariana, 

compreender como eram desenvolvidas as suas práticas de mediação cultural, 

identificar os modos de intervenção político-social dos mestres régios naquela sociedade 

e analisar as suas redes de sociabilidades. 

Palavras chave: Reformas Pombalinas; Aulas Régias; Processo Civilizatório; Mediador 

cultural. 

 

O exercício da profissão de professor no Grupo Escolar de Diamantina (1907-1909) 

 

Luan Manoel Thomé 

Dr. Flávio César Freitas Vieira  

UFVJM 

O presente estudo é fruto de uma uma pesquisa de mestrado, que se insere no campo 

investigativo da história da educação, tem como temática, o exercício da profissão de 

professor no Grupo Escolar de Diamantina (GED), entre os anos de 1907 a 1909, 

período escolhido por se tratar da fase inicial das atividades dessa instituição e por 

configurar a primeira mudança no corpo docente. O objetivo geral é compreender a 

atuação dos professores nesse recorte temporal em Diamantina, Minas Gerais, sendo os 

específicos, o de identificar o primeiro corpo de professores do GED, evidenciar a 

trajetória e atuação de dois professores, descrever as atribuições do cargo de diretor, em 

diálogo com a legislação educacional neste educandário. Esta investigação foi 

fundamentada com a metodologia da pesquisa documental, com etapas de revisão de 

literatura sobre o tema: exercício da profissão de professor e grupos escolares na 

república, tendo como suporte os autores Faria Filho (2014), Gonçalves (2012), Klein 

(s/d), Nóvoa (1991), Contreras (2012) e Vieira (2009) entre outros. Foi realizada a 

coleta, identificação e catalogação das fontes e por fim, as devidas análises. Na etapa de 

coleta de dados foi realizado um levantamento das fontes, na Escola Estadual Matta 

Machado, antigo Grupo Escolar de Diamantina e foram encontrados os livros de 
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promoção, folha de pagamento e de caixa escolar, todos produzidos em 1907, além de 

fotografias de alguns professores. Na Biblioteca Antônio Tôrres foram identificados 

livros literários produzidos por Arno (1949) e Rabello (1964), ambos docentes da 

instituição, além de jornais circulantes na imprensa diamantinense. No Arquivo Público 

Mineiro foram encontrados os relatórios enviados pela direção e a legislação 

educacional da época. Os resultados obtidos apontam o Grupo Escolar de Diamantina, 

fruto da Reforma João Pinheiro (1906), que estabeleceu uma legislação educacional 

republicana para o Estado de Minas Gerais, sendo um dos emblemas dessa nova 

educação. Na função do diretor escolar, cabia ser o representante do governo mineiro, 

como atribuições de disciplinar alunos e funcionários, desenvolver essa nova cultura 

escolar na localidade, produzir os documentos da instituição e ser um meio de 

comunicação com as autoridades. O primeiro diretor Cícero Arpino Caldeira Brant, 

durante a graduação em direito lecionou em um colégio na cidade de São Paulo, estando 

à frente do GED reivindicou ao governo o cumprimento de suas obrigações, para manter 

a ordem financeira do educandário. Deixando o exercício em 1909, assumiu a 

professora normalista Mariana Corrêa de Oliveira Mourão. Ela possuía experiência em 

uma escola isolada, no grupo lecionou para o primeiro ano masculino, e como diretora 

teve as mesmas atribuições que Cícero, permanecendo no cargo até a sua aposentadoria.   

Palavras chave: História da Educação, Profissão de Professor, Grupo Escolar de 

Diamantina. 

 

A Trajetória Profissional do Supervisor Escolar: Sujeito Transformador do 

Contexto Educativo 

 

Fabiane Almeida Silva 

UFU 

O presente trabalho tem por objetivo aprofundar os estudos sobre a atuação da 

supervisão educacional diante de novos desafios e necessidades do contexto atual, 

marcado pelo avanço tecnológico, pela globalização das informações, um mundo 

culturalmente rico e relacional.  

Para isso, parte de uma análise do contexto sócio-histórico, marcado por várias políticas 

educacionais que permearam a trajetória da educação brasileira, nesse sentido, a 

supervisão escolar traz, em sua origem, o viés da administração, que havia a figura 

predominante do Gerente, cuja função era de exercer o controle. Desta forma, quando 

transposta para a educação , passou a ser desempenhada como função de fiscalização da 

prática docente e do controle da educação. 

Percebe-se que o surgimento da função supervisora esteve articulado aos interesses de 

uma elite dominante que tinha o controle da educação escolar, assim, a supervisão 

utilizava-se de métodos coercitivos para garantir o poder da classe hegemônica. Nesse 

sentido, esse profissional mantinha os vínculos com a administração e com as políticas 

públicas de reproduzir as ideologias e às relações de poder do sistema capitalista, não 

questionava a realidade educativa e tinha uma postura alienada do contexto social.  

Discute-se nessa perspectiva, o papel da educação como ação política e transformadora 

da realidade social, tornando-se indispensável à atuação do supervisor, mediador das 

práticas educativas, percebe-se, que a busca pela identidade do supervisor ainda 

permanece em discussão. 

Em seguida, aborda-se a atuação do supervisor, como veículo de humanização é 

imprescindível que esse profissional tenha a visão holística da realidade e reconheça a 
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contribuição de todas as áreas do conhecimento no trabalho com as relações 

interpessoais.  

Necessita-se que a supervisão educacional realiza a ruptura de posicionamentos 

controladores e fiscalizadores diante da relação que se estabelece com o professor e que 

possam trabalhar coletivamente, discutindo as concepções tradicionais e as suas 

implicações no processo ensino-aprendizagem. 

Assim, a ação supervisora se efetiva na busca pela melhoria da qualidade do ensino na 

medida em que supera a fragmentação do saber, contribuindo para a formação integral 

dos sujeitos, consequentemente, visa à melhoria da qualidade de vida, uma vez que 

possibilita aos alunos uma visão global do mundo em um contexto social, político, 

econômico e cultural. 

A função supervisora consiste em uma ação educativa dinâmica e dialética, visando 

promover entre seus participantes a consciência da realidade humana e social, mediante 

uma abordagem globalizadora.  

Portanto, novos desafios sem impõe para a supervisão educacional, é preciso uma 

prática inovadora, não focada apenas na qualidade do trabalho pedagógico, mas também 

engajada na construção de novos conhecimentos fazendo a mediação entre a cidadania e 

a ética, com base nas leis de uma nova solidariedade e comprometimento, que são 

fundamentos importantes na construção de uma sociedade democrática que visa à 

emancipação. 

Palavras chave: Supervisão Educacional; História; Trajetória; ação transformadora. 

 

O arquivo pessoal de uma professora catarinense no Programa de Assistência 

Brasileiro-Americana ao Ensino Elementar PABAEE 

Susane da Costa Waschinewski 

UDESC 

Esta pesquisa tem como objetivo investigar as ressonâncias da participação das 

professoras catarinenses como bolsistas do Programa de Assistência brasileiro-

americana ao Ensino Elementar (PABAEE/1956-1964). Por meio da trajetória 

profissional de Jessy Cherem, buscarei o fio das multiplicidades de experiências 

adquiridas no programa, reverberadas em sua atuação em diferentes espaços. 

Compreendidas em sua circulação como formadora de outros professores/as e 

gestores/as escolares, pretende-se compreender aspectos ainda pouco conhecidos na 

implantação do projeto educacional catarinense, entre as décadas de 1950 e 1960. Jessy 

Cherem foi uma professora catarinense que se insere no quadro de mulheres viajantes 

em busca de seu aperfeiçoamento profissional, vivenciou e participou da vida pública 

em diferentes locais e frentes de atuação catarinense, em alguns momentos como 

professora e formadora de outros professores, outros como gestora e idealizadora de 

projetos, sendo alguns desses a Secretaria Municipal de Educação de Criciúma (1964-

1967), a diretoria do Museu Histórico de Santa Catarina (1977-1987), fundou diversos 

jardins de infância, sendo alguns deles mapeados até o momento nas cidades de 

Criciúma, Florianópolis, Curitiba e Rio de Janeiro. As funções desempenhadas e seu 

trânsito em diferentes locais de atuação permitem refletir sobre sua atuação inserida no 

contexto das políticas educacionais do período. Sendo assim, ao seguir os rastros 

deixados por ela, foi possível localizar seu arquivo pessoal constituintes de documentos, 

que expressam observações do cotidiano escolar, políticas educacionais, conteúdos 

curriculares, modos de pensar, prescrições, entre outras possibilidades. Constituem-se, 

assim valiosa fonte e objeto de pesquisa para a História da Educação. Para tanto, a 
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pesquisa é teoricamente fundamentada nos estudos de trajetórias profissionais e de vida 

e pesquisas sobre arquivos pessoais. Em especial nos estudos que procuram pensar esses 

percursos de forma singular e não linear, estabelecendo relações entre uma história 

única que se assemelha com experiências de um determinado grupo de professoras, que 

assim como ela ousaram em viajar em busca de seu aperfeiçoamento. Como 

procedimento metodológico, será analisado um conjunto de indícios, que 

testemunharam momentos distintos de sua vida e de sua trajetória profissional, cartas de 

sua ex-aluna, recortes de jornais e diversos certificados e relatórios, documentos de sua 

trajetória profissional, registros oriundos de esferas distintas de sua vida. Utilizando a 

metodologia da história oral, busco sustentação para compreender um emaranhado de 

relações, diferentes contextos e cenários a partir de visões coletivas e individuais 

ancorados no presente, realizando entrevistas com ex-alunas, colegas de trabalho e 

familiares. A partir do estudo desses documentos buscarei aproximações com o cenário 

educacional da época, as redes de relações e interações, disputas e tensões, tanto no 

campo educacional quanto na trajetória da educadora, pensando novos aspectos, 

deslindando discursos sobre a formação de professores na esfera nacional e local. 

Palavras-chave: História da Educação; Arquivos Pessoais; Trajetórias Profissionais; 

PABAEE. 

 

Outros olhares para a História da Educação Física: os livros e manuais em diálogo 

com a História dos Impressos 

Gyna de Ávila Fernandes 

Ana Claudia Avelar 

UFMG 

Não é novidade para a História da Educação Física o uso de impressos como fontes, as 

pesquisas têm-se debruçado sobre revistas especializadas, periódicos, manuais e livros, 

com o intuito de compreender seu conteúdo.  No entanto, os estudos se ocupam de 

interrogar sobre a produção desses impressos ainda se mostram incipientes (AVELAR, 

2018). Nesse trabalho objetivamos apresentar as potencialidades do diálogo com a 

História dos Impressos para estudar livros e manuais de educação física. Para isso, duas 

pesquisas serão exemplificadas com o intuito de apontar novas questões possíveis ao 

abordar os impressos – uma concluída intitulada Uma ginástica que também se lê: a 

produção do Compendio de Gymnastica Escolar de Arthur Higgins (1896-1934) e outra 

em andamento que trata da obra de Inezil Penna Marinho, História da Educação Física 

e dos Desportos no Brasil13. O campo da História dos Impressos tem se mostrado 

profícuo nas pesquisas em História da Educação, a aproximação entre esses dois 

campos se deu muito em função do fazer metodológico da História Cultural. Olhar a 

História da Educação (e da Educação Física) com os óculos da História dos Impressos 

possibilita questionar sobre as intencionalidades envolvidas na produção, elaboração, 

confecção, distribuição e recepção de um impresso, compreendendo o livro como um 

artefato cultural, um objeto dotado de interferências culturais, políticas, econômicas, 

sociais e educacionais. Nessa interlocução o desafio é estudar livros e manuais “para 

além de sua transparência” (BATISTA&GALVÃO, 2009). Para tanto, um conjunto de 

autores têm tentado entender a produção e recepção de impressos que 

metodologicamente auxiliou/a as pesquisas que exemplificamos nesse trabalho. Darnton 

                                                           
13 Essas pesquisas receberam apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais – FAPEMIG. 
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(1990) indica os sujeitos e as etapas previstas na elaboração de um livro. Chartier 

(2002) ao indagar-se sobre as produções de sentido empregadas em um texto, teoriza 

sobre os protocolos de leitura e os mecanismos de apropriação de um impresso. As 

pesquisas que damos como exemplo nesse texto interrogou/a o impresso por essas 

lentes: (1) o Compendio de Gymnastica Escolar foi analisado a partir de sua produção e 

seu conteúdo, percebendo o professor Arthur Higgins como autor/editor do manual; (2) 

Sobre o livro, História da Educação Física e dos Desportos no Brasil, de Inezil Penna 

Marinho, a pesquisa tenta compreender o processo de manufatura do livro e como essa 

obra tornou-se um marco na História da Educação Física brasileira.  

Palavras Chave: História dos Impressos; História da Educação Física; Manuais; 

Livros. 

 
SESSÃO 09 

FORMAÇÃO E PROFISSÃO DOCENTE 
 

A formação do professor em Minas Gerais no tramitar da Primeira República: a 

Escola Normal de Diamantina, 1878 a 1905 
 

Gabriela Marques de Sousa 

Dra. Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro 

UFU 
 

Este trabalho faz parte da pesquisa de doutoramento, junto a linha de pesquisa de 

História e Historiografia da Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal de Uberlândia, financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa 

de Minas Gerais. Tem como objetivo compreender as nuanças da formação de 

professores na transição do Império para República, tendo em vista o papel das Escolas 

Normais públicas de Minas Gerais para a concretização do projeto sociedade que estava 

em curso nesse período. Diante disse, temos como objeto as ações educativas da Escola 

Normal de Diamantina, entre os anos de 1878 a 1905. Para o desenvolvimento dessa 

investigação, foram selecionadas fontes oriundas do Estado de Minas Gerais como: 

Relatório da Secretaria do Interior, Mensagens de Presidente de Província, etc. bem 

como documentação produzida pela Escola Normal de Diamantina. A fundamentação 

teórica está alicerçada em Araújo (2008), Nóvoa (1991), Paiva (2003), Touraine (1994), 

Rocha (2004), Veiga (2002), entre outros. A metodologia de pesquisa foi pautada em 

três ações concomitantes: a primeira, se refere à leitura da bibliografia relacionada com 

objeto; a segunda, ao levantamento de fontes junto ao Arquivo Público Mineiro e a 

Biblioteca Antônio Torres, e, por fim, análise dos dados coletados. Nesse sentido, como 

resultado parcial, podemos apontar que durante a transição do Império para a República 

a ideia de modernidade pairou as políticas e ações governamentais frente a educação e a 

formação de professores. O professor, durante o início da República, foi entendido 

como a ferramenta para o aparelhamento do Estado republicano, considerados os 

principais instrumentos para manutenção e reprodução dentro da organização escolar, 

sendo responsável para a formação de um cidadão apto para viver em sociedade 

moderna. Logo, foram as Escolas Normais que ficaram incumbidas de dar fôrma a esse 

novo professor. Em Minas Gerais, entre o final do século XIX e XX foram criadas nove 

instituições educativas responsáveis para formar professores, dentre elas a Escola 

Normal de Diamantina, em 1878. Suprimidas em 1905, sob a justificativa de 
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endividamento do Estado, o descompasso entre o discurso e a prática governamental 

tornava-se evidente quando tratava-se de educação, pois, o fechamento das Escolas 

Normais prejudicava o funcionamento do sistema educacional mineiro, uma vez que o 

professor seria o único agente apto a formar o homem. É diante desse cenário de 

transições que essa pesquisa se enquadra, buscando evidenciar de que forma as políticas 

e ações governamentais reverberaram no projeto de sociedade e no papel do professor 

para a formação do cidadão republicano. 

Palavras Chave: Formação de professores; Escolas Normais; Diamantina. 

 
Monitoria: da escola às Universidades, passado e presente 

 
Kamilla Botelho de Oliveira 

Dra. Alvanize Valente Fernandes Ferenc 

UFV 
 
A monitoria iniciou-se no século XIX com o ensino Lancasteriano, tendo como 

característica o auxílio, pelos estudantes monitores, aos mestres, por meio da 

“instrução”, ensino e supervisão a outros alunos (MANACORDA, 2002; VEREDAS, 

2003). Este método ampliou-se e modificou-se e, atualmente, é desenvolvido nas 

Universidades brasileiras, amparando-se na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, de 1996. Objetivamos estabelecer um paralelo entre as funções da monitoria 

em sua origem e atualmente nas Universidades; identificar os processos de 

transformação pelos quais a monitoria passou e explicitar os seus objetivos no contexto 

de Universidades de Minas Gerais (Folha/2018). A metodologia utilizada consiste em 

pesquisa bibliográfica e documental, com consulta à legislação sobre monitoria no 

Brasil e regulamentos dos programas de monitoria de 10 instituições, categorizando os 

objetivos desta atividade. A literatura revisada indica que o método monitoral, 

inicialmente, foi uma estratégia de atendimento ao grande número de crianças que 

passou a ter acesso a instituições de ensino, numa tentativa de promover a escolarização 

universal (VEREDAS, 2003) e a democratização da instrução (MANACORDA, 2002), 

em pouco tempo e sem muito dispêndio. A escola deveria se organizar para atender esta 

sociedade mais industrial e urbanizada, expandindo-se para suprir a demanda do 

capitalismo: forjar trabalhadores para processo de produção (ENGUITA, 1989). A 

monitoria, neste contexto, foi instrumento da elite para dominar, pois, enquanto ensino 

para massas, não permitia reflexões, mas repetições, com disciplina rígida 

(STEINBACH, 2014). Tratando-se do ensino superior brasileiro, o Decreto-lei 4.725 de 

1942 citou utilização de monitores (MEDEIROS, 2018), mas foi a Lei 5.540/1968 que 

previu a criação desta função. Posteriormente, a LDB nº 9.394/1996 afirmou que alunos 

poderiam ser aproveitados em atividade de ensino e pesquisa, exercendo funções de 

monitoria. A legislação atual fornece autonomia às instituições para definir objetivos da 

monitoria, o que permite encontrarmos algumas diferenças e semelhanças. Das 10 

Universidades pesquisadas sete estabelecem como função da monitoria a iniciação para 

a docência; sete salientam o contato e a cooperação entre discente e docente; seis 

destacam o suporte às atividades acadêmicas, melhoria na aprendizagem; quatro citam o 

enriquecimento do monitor; uma cita intercâmbio entre discentes. Os sites institucionais 

destas universidades também expõem perspectivas sobre monitoria. Em um deles 

afirma-se que a monitoria tem função de “despertar no aluno a vocação pela carreira do 

magistério (...)”, transparecendo uma visão da docência que data do século XVI, quando 

nem era necessária a formação. Outro afirma que o monitor “têm a oportunidade de 
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trabalhar como professores ainda na graduação” o que pode interferir na imagem do 

professor profissional, bem formado, com competências e conhecimentos específicos 

(NOVOA, 1992; TARDIF, 2013). Após o levantamento, inferimos que houve 

transformação dos objetivos da monitoria, de uma atividade criada para economia de 

recursos em que um aluno tomava lições memorizadas dos outros, à iniciação à 

docência, melhora no ensino e oportunidade de cooperação. Porém, é importante que as 

universidades continuem refletindo sobre o papel da monitoria e pesquisando este tema, 

em sua dimensão formativa de aprendizagem docente e na observação se tais objetivos 

têm sido efetivados. 

Palavras Chave: Monitoria; método Lancasteriano; Ensino Superior; Iniciação à 

docência. 

 

Memórias de Infância: com a palavra as professoras de educação infantil 

 

Naíse Valéria Guimarães Neves 

Sarah Menezes Rocha 

UFJF 

Esta pesquisa se aprofunda em descrever um trabalho de formação continuada de 

professores da educação infantil intitulado: “Com a voz as professoras! Reflexões sobre 

o fazer docente no trabalho com os bebês e as crianças pequenas na instituição de 

educação infantil”. Essa investigação é parte dos estudos realizados junto ao Grupo de 

Pesquisa “Linguagens, Infâncias, Cultura, Educação e Desenvolvimento Humano” -

LICEDH do PPGE/UFJF que, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de 

Viçosa – MG, vem realizando, com a equipe de um Centro Municipal de Educação 

Infantil - CMEI. Essa investigação se configura na proposição de algumas atividades 

que buscam provocar nas profissionais que atuam junto as crianças, algumas reflexões 

sobre sua prática docente no dia a dia da escola a partir da evocação de suas memórias 

de infância. Com base nessas vivências temos a intenção de refletir como este resgate 

memorial impacta e influencia no olhar de cada profissional para com as crianças – o 

seu fazer. As atividades desta pesquisa ainda estão em andamento e no período de julho 

a dezembro 2018, os encontros entrelaçaram momentos de relaxamento, expressão 

artística e conversas temáticas e intencionais. Estamos propondo como perspectiva 

metodológica, a pesquisa-ação de David Tripp (2005), que propõe um ciclo de ações e 

investigações a partir de autorreflexões coletivas sobre a prática e sobre a teoria, de 

forma contínua, para que assim o meio no qual a pesquisa é realizada possa permitir as 

transformações necessárias ao objetivo. Trazendo um recorte das ações realizadas até o 

momento, a partir de recursos sonoros, possibilitamos em um dos encontros no CMEI a 

reprodução de alguns áudios de sons que representam a infância, como o som de um 

choro e o som de um pátio escolar repleto de crianças. A partir disso, questionamos 

quais eram as memórias de infâncias das educadoras que os sons resgataram. Os relatos 

ditos por elas possibilitaram profundas reflexões sobre como a criança é sensível às 

ações que a envolve e como a maneira como são tratadas influencia no adulto que elas 

se tornam no futuro, pois por meio deste resgate foi possível estabelecer algumas 

relações entre situações vivenciadas na infância pelas educadoras e sentimentos e 

práticas que lhes circundam no presente como adultas e professoras. Foi significativo 

perceber o quanto, para elas, esse universo infantil é desafiante e para algumas, 

desconhecido. Ao longo das memórias de infância evocadas foram relacionando 

situações vivenciadas com as crianças no CMEI buscando, inclusive, compreender 

muitos comportamentos diferenciados apresentados pelas crianças. Fato marcante ao 
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longo das falas foi o uso de termo como “sensibilidade” do adulto para com as crianças. 

Isso pode revelar uma disponibilidade das profissionais em perceber, de maneira 

diferenciada, as experiências de cada criança com suas particularidades. Diante disso, 

podemos afirmar que estamos proporcionando a essas profissionais, a possibilidade de 

compreensão sobre qual é o lugar da infância na vida humana, sua singularidade, sua 

pluralidade, sua temporalidade. Assim caminharemos junto, à intencionalidade dos 

autores da filosofia, e da sociologia da infância no sentido que entendermos a criança 

em sua totalidade. 

Palavras chave: Formação Docente; Memória; Criança; Educação Infantil. 

  

Formação e atuação de professores: profissionalismos dos professores da Escola 

Normal Oficial de Diamantina entre 1951 e 1954 

Neusa Aureliana Ribeiro 

Dr. Flávio César Freitas Vieira 

UFVJM 

A presente investigação está vinculada ao projeto de pesquisa no Mestrado em 

Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGEd da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM. É um estudo desenvolvido na 

Escola Estadual Professor Leopoldo Miranda (EEPLM), Diamantina, MG, 

anteriormente denominada de Escola Normal Oficial de Diamantina (ENOD). Essa 

pesquisa tem por foco a formação de professores que atuaram na ENOD após sua 

reabertura em 1951. Os objetivos dessa investigação quais foram os profissionalismos 

de professores que atuaram na ENOD, conhecer os resultados entre formações iniciais e 

atuações profissionais dos professores que atuaram no corpo de professores da ENOD, 

após 1951. O referencial teórico das categorias de análises - Instituição escolar; 

processos educativos; formação e atuação dos professores, profissionalismos, 

profissionalização, profissionalidade, com contribuições de Nóvoa (1991), Tanuri 

(2000), Contreras (2002), Araújo (2003), Saviani (2009), Vieira (2009), Mogarro (2012) 

entre outros. A metodologia da pesquisa tem uma abordagem de classificação 

qualitativa e quanto aos objetivos será exploratória. Quanto aos procedimentos é uma 

pesquisa documental que consistirá de quatro etapas sendo coleta e identificação dos 

dados, catalogação e análises parciais e finais. O processo de identificação e catalogação 

das fontes está sendo realizado junto no acervo da pesquisa (EEPLM), onde se 

encontram os documentos e que passam por uma análise descritiva visando considerar a 

sua especificidade. São registrados as características dos documentos a considerar suas 

minúcias, que irão contribuir para complementar a análise que se deseja conhecer. 

Concomitante está sendo realizado um contínuo levantamento bibliográfico referente à 

temática que envolve o profissionalismo de professores. Como última etapa da 

metodologia está sendo elaborado relatórios com análises contendo resultados parciais e 

finais. Nos resultados obtidos, parcialmente, tem-se evidência sobre o corpo de 

professores que atuaram na ENOD, identificados até o presente momento, com base nos 

anos de 1952, 1953 e 1954 que atingiu a 32 professores. Esses atuaram no ensino de 

Matemática, Inglês, Francês, Canto, História, Pedagogia, Geografia, Latim, Trabalhos 

Manuais, Desenho, Português, Ciências. Busca-se avançar na compreensão dos 

profissionalismos dos professores que atuaram na ENOD, nos primeiros quatro anos 

após o seu restabelecimento (1951). Nessa pesquisa estarão em estudo os aspectos que 

envolvem as profissionalizações docentes entrelaçados com as dimensões das 

profissionalidades, fundamentais para a compreensão sobre trajetórias profissionais de 
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professores, circunstanciado na cultura escolar da sociedade diamantinense da época 

entre 1952 e 1954. O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de 

Financiamento 001. 

Palavras chave: Profissionalismo; profissionalidade; profissionalização; Escola Normal 

Oficial de Diamantina. 

 

As práticas educativas destinadas à formação de professoras no início do século 

XX: uma análise do Colégio Imaculada Conceição de Barbacena – Minas Gerais 

Thassiana Aparecida de Paula 

Dra. Paula Cristina David Guimarães 

UFSJ 

Este trabalho tem o objetivo de identificar, compreender e analisar as práticas 

educativas destinadas às normalistas no Colégio Imaculada Conceição, da cidade de 

Barbacena, MG, no início do século XX. O colégio é de cunho confessional e uma das 

mais antigas instituições educativas da cidade de Barbacena, fundada 1895 pela francesa 

Irmã Paula Boisseau e dirigida pelas Filhas de Caridade de São Vicente de Paulo. Os 

procedimentos dessa pesquisa se enquadram na perspectiva de investigação da análise 

de fontes históricas documentais e com isso a metodologia adotada parte da análise do 

Arquivo Escolar da referida instituição, do Arquivo Público Mineiro e do Arquivo 

Histórico Municipal Professor Altair Savassi. Os objetivos específicos giram em torno 

da compreensão da educação das mulheres em escolas confessionais e da identificação 

do contexto histórico que tais práticas aconteciam. O trabalho de pesquisa se justifica 

pelo pela pouca produção da temática “práticas educativas” no campo da história da 

educação. Tal carência se deve, sobretudo, pela falta de fontes que possam mobilizar 

pesquisas para identificar essas práticas. Podemos dizer que as práticas de ensino que 

temos hoje, são frutos desses modelos, que foram sendo adaptados a novos contextos e 

vividos dentro do cenário escolar atual. Também muitas dessas práticas ainda têm pouca 

visibilidade dentro do cenário educacional do país, isso se dá, além da falta de fontes de 

informações, também pelo desinteresse sobre determinados temas dentro das pesquisas 

sobre educação. Observando a riqueza histórica da instituição e para compreender 

melhor como se dava a formação docente nas Minas Gerais do século XX, tais práticas 

foram identificadas em documentos no seu arquivo escolar, tais como: caderno de 

normalistas, diários, atas, fotografias e objetos. Ainda em fase inicial, a pesquisa 

possibilitará a criação de categorias de análise tendo em vista as recorrências das 

práticas de educativas identificadas no Colégio Imaculada Conceição. 

Palavras Chave: Praticas educativas; Formação Docente; mulheres. 

 
“Professores, Mestres e Educadores”: a Docência aos olhos do Jornal O Repórter 

(Uberlândia: 1950-1970) 

 

Dr. Sauloéber Tarsio de Souza 

José Lito Salustriano da Silva 

UFU 

O texto resulta das atividades do projeto “Representações de Imprensa: O Universo 

Escolar nas Páginas de Jornais do Triângulo Mineiro (1950-1970)”. Os dados 

apresentados decorrem da catalogação e digitalização das notícias sobre a educação 



X COPEHE 
Minas no Passado e no Presente: Percursos da História da Educação 
06 a 08 de maio de 2019 - Diamantina, MG 
 

81 
 

 

coletadas nos jornais que circulavam no munícipio. Desde os anos de 1980, os jornais 

têm sido amplamente utilizados na pesquisa histórica e também histórico-educativa, 

mesmo que tenham sido considerados até então, como fontes suspeitas para esse tipo de 

pesquisa, pois se entendia que tais veículos de comunicação portavam carga excessiva 

de interesses subjetivos (LUCA, 2006). Nessa comunicação em específico, abordamos a 

ideia de docência veiculada no jornal “O Repórter”, tentando identificar o estereótipo de 

professor (a) que era apresentado aos leitores do jornal. Esse veículo de impressa escrita 

surgiu sob a responsabilidade de Artur Barros e J. Faria em 1925, no início da década de 

1950, circulava duas vezes por semana (aos sábados e as quartas-feiras) em 04 páginas 

(02 folhas), quando de seu encerramento, no ano de 1963, era veiculado de 3 a 4 vezes 

por semana e seu presidente diretor era João Daher. Ao finalizar a primeira etapa do 

projeto, levantamos um número de 846 matérias relativas a educação na coleção desse 

jornal constante do acervo do Arquivo Público Municipal de Uberlândia, no período 

entre 1950 e 1963 com exceção de alguns anos já que os livros de tombo estavam no 

setor de restauração (1951/52/57/58). Mesmo assim, a temática debatida em torno da 

profissão docente foi bastante expressiva cerca de 8% do total, chegando a sete dezenas 

de notícias. Destacamos que nesse período, ocorreu acelerado crescimento da rede 

pública escolar urbana em todo o país e também em Uberlândia, fenômeno atrelado a 

urbanização e que pode ser percebido pelos debates presentes nos jornais. Aqui em 

específico, recortamos as notícias que abordavam os termos professor(a), mestres e 

educadores, de maneira que o conjunto analisado tratava de homenagens aos docentes 

(póstumas ou não), formação de professores (cursos de férias, palestras e visitas de 

personalidades nacionais e internacionais do campo da educação), a profissionalização 

da categoria (criação de associações, greves, aumento ou atraso nos salários), e aqueles 

que debatiam com algum esforço teórico o papel do professor na sociedade, como o 

publicado com o título “Urge elevar e dignificar o professor” (JOR, 06/abril/1956). As 

reflexões alcançadas indicam que no processo de acelerado crescimento da rede escolar 

urbana do município mineiro, as representações dos professores eram apresentadas entre 

dois polos distintos muitas vezes como figuras de prestígio dignas de exaltação, mas 

também em alguns momentos acusados pela precariedade da educação em função da má 

formação.  

Palavras chave: Representações de Imprensa; Docência; Fontes Impressas; Jornal O 

Repórter. 

 
SESSÃO 10 

EDUCAÇÃO E GERAÇÕES 
 

Educação recatada: discursos filosóficos e construções de feminilidade. 

 

Ana Tereza da Silva Nunes 

Dr. Márcio Danelon 

UFU 

 

Numa articulação entre filosofia e história, é possível pensar como a argumentação 

reflexiva ocidental, fundada desde a antiguidade na mitificação do feminino em ideais 

de submissão, numa relação dicotômica com o que se associou ao masculino enquanto 

representação de humanidade e racionalidade, resulta no discurso que assentiu uma 

educação sexista e misógina generalizada. A filosofia, por seu turno, é umas das 
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representações greco-latinas da origem do conhecimento intelectual moderno, produziu 

categorias enunciadoras dos modos de ser e pensar humano, em teoria e práticas do 

saber, ou seja, educou, segundo as próprias noções de razão e emoção que desenvolveu.  

Em uma análise genealógica do discurso filosófico ocidental, a feminilidade esta 

associada ao “lar”, pois é possível percebê-la objetivada na realidade sociológica que o 

circundou originariamente, visto que a organização da vida no ocidente deriva de uma 

sociedade que dividiu espaços domésticos pelo sexo, legitimando-o como o fator de 

diferenciação primário nas atribuições sociais aceitas. A casa grega se dividia em ágora, 

androceu e gineceu, sendo a ágora um espaço compartilhado igualmente, o androceu 

compartilhado entre homens, e o gineceu compartilhado entre mulheres e homens 

autorizados. As divisões residenciais registradas na Grécia antiga corroboravam a 

limitação na mobilidade das mulheres, desde a moradia, bem como a certificação do 

acesso irrestrito conferido aos homens, considerando laços específicos de parentesco 

(LESSA, 2004).  

O pensamento ocidental está indissociado de uma filosofia eurocêntrica, comprometida 

em sua origem por concepções desiguais de gênero, replicadas em vozes como a de 

Platão e Aristóteles, da qual se pode apreender muito acerca da noção de educação 

moderna propagada e fundada numa representação das mulheres e suas competências 

enquanto constituição do outro em relação aos homens. A modernidade, em Rousseau, 

Descartes, define a mulher em sua capacidade racional desigual, bem como antes a 

questionavam quanto à natureza subordinada de sua essência. A noção de masculinidade 

hierarquicamente construída se reformula na inferiorização do feminino, 

condicionando-o ao que é privado para permanecer no domínio do que se diz de 

interesse público (PINTO, 2010; FERREIRA, 2010; HENRIQUES, 2010). Nesse 

sentido, a filosofia ocidental atua como pedagogia socialmente compartilhada, quanto às 

distinções nas relações e representações de gênero, e se faz referência na compreensão 

da historicidade das normas de generificação heteropatriarcais, quanto ao que elas têm 

de hegemônicas e naturalizadas na estrutura conservadora da sociedade brasileira.   

Assim, a nossa hipótese é que o discurso filosófico compõe a tessitura da historicidade 

dos exercícios das sexualidades humanas no mundo ocidental, servindo de argumentos 

justificadores da repressão sistemática das mulheres, em oposição à liberalização total 

da conduta dos homens, e reforçando a pretensa divisão sexual do trabalho patriarcal, 

em que o feminino ideal está fadado à esfera doméstica, e ao que a ela se relaciona. 

Assim, argumentamos que as exclusões, proibições e restrições do exercício das 

sexualidades, e dos direitos políticos das mulheres se configuram em práticas que 

concorreram para um semi-claustro literal, e para promoção de uma prisão simbólica, 

consentida ao lar, e à realização vital na reprodução e na relação com o homem.  

Palavras Chave: Discurso filosófico; Gênero; Educação; Sociedade. 

 

Escolas de memórias: representações da escola entre novos letrados (Minas Gerais, 

décadas de1900 a 1930) 

Cecília Rodrigues Fadul 

Ana Maria de Oliveira Galvão 

UFMG 

Identificar e analisar as formas como a escola mineira do início do século XX foi 

apreendida e contada e, em alguma medida, vivida por homens e mulheres considerados 

novos letrados, foram os objetivos fundamentais deste trabalho. A principal intenção 
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dele foi, portanto, investigar as representações da escola que autores(as) mineiros(as) de 

autobiografias – nascidos(as) na década final do século XIX ou primeiras décadas do 

século XX e considerados novos letrados – construíram ao longo de suas trajetórias de 

vida. A definição de novos letrados baseia-se no conceito de “novos leitores”, cunhado 

por Jean Hébrard, para designar a primeira geração de indivíduos ou grupos sociais que 

realizam, com maior intensidade, participação nas culturas do escrito.  Assim, a 

dissertação se apoia nos estudos da História Cultural e, particularmente, no conceito de 

representação, de Roger Chartier. Os marcos temporais abarcados neste estudo, 

considerando o momento em que os autores investigados encontravam-se na idade 

escolar, estão compreendidos entre as décadas de 1900 e de 1930. Diante de uma 

especificidade das fontes eleitas para a realização dessa pesquisa, há de se considerar 

um segundo marco temporal. Trata-se do momento da escrita das autobiografias 

localizado entre as décadas de 1960 e 1990, pelo reconhecimento de que dois períodos 

históricos subsidiam a escrita autobiográfica: o momento da experiência e o momento 

da escrita. Para alcançar os objetivos propostos e tendo em vista o tipo de fonte 

escolhida para a investigação, foram analisadas sete autobiografias, compreendidas 

como documentos valiosos para se alcançar as experiências pessoais de um grupo que 

construiu representações singulares sobre a escola. Chegou-se, portanto à conclusão de 

que a escola para os novos letrados foi supervalorizada, sobretudo como mecanismo de 

inclusão em uma sociedade que, ao longo dos anos - entre o tempo das memórias 

relatadas e o tempo da escrita - viu crescer a valorização da escolarização e da 

alfabetização. Essa sociedade relegou aos que não adquiriam tais bens, o peso do atraso 

e do despreparo para a vida. Os(as) autores(as) buscaram por meio da escola, da leitura 

e da escrita, em seus usos legitimados, se incluírem no grupo daqueles que pela via do 

conhecimento, ocupavam lugares distintos daqueles a eles (pre)destinados. A escrita de 

um livro - a autobiografia - pareceu configurar o desfecho ideal dessa ascensão 

simbólica.  

Palavras chave: Educação em Minas Gerais na República; Representações da escola ; 

Autobiografia; Novos. 

 

“O Passado Não Está Apenas no Passado”: Efeito de “Permanência e 

Durabilidade” do Discurso Médico na Educação, Veiculados por Manuais do 

Professor de Ciências (1953- 2018) 

 

Éllen Pereira Neves 

Juliana Agostini 

UFSJ 

 

Este trabalho se propõe a analisar o efeito de “durabilidade e permanência” nas relações 

entre educação e medicina por meio de livros didáticos (manual do professor) 

encaminhados e custeados por recursos públicos, para o ensino de Ciências, na 

Educação Pública da cidade de São João del Rei, Minas Gerais, entre os anos de 1953 a 

2018. O início do século XX foi marcado por inúmeras mudanças relacionadas ao 

“progresso”. Surgiu um movimento que considerava que o Brasil era um país doente e 

sem educação e somente uma ação sanitária e educacional, introduzida por uma “elite” 

dotada de poderes seria capaz de livrar o país das mazelas da sociedade. Pela sua 

natureza discursiva o livro didático pode ser considerado um dispositivo do controle do 

saber médico. Ao analisar os livros didáticos selecionados, pode-se perceber a presença 

destes discursos no decorrer dos anos que extrapolam a primeira metade do século XX. 
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Discursos ora implícitos ora explícitos, mas ainda presentes na educação. A 

periodização corresponde ao ano em que o Ministério da Educação se desvincula do 

Ministério da Saúde, até os dias atuais. Pretende-se, portanto, averiguar os “efeitos de 

durabilidade e permanência” propostos por Portes (2001) de como se deu e como se dá 

a relação entre conhecimentos apoiados em saberes médicos e a educação e perceber 

como estes saberes ultrapassam diferentes períodos, momentos culturais, econômicos, 

políticos, se impõem e permanecem, mesmo modificados, com outra roupagem. O 

trabalho analisa livros didáticos de uso do professor (manual do professor), da disciplina 

Ciências. Todos os livros selecionados foram autorizados e distribuídos pela Secretaria 

da Educação e Cultura ou pelo Ministério da Educação e utilizados em escolas públicas 

da cidade de São João del-Rei, Minas Gerais. Ao mesmo tempo faz análises acerca da 

legislação corresponde ao tema buscando um maior entendimento no que diz respeito 

aos textos oficiais e as práticas educativas realizadas no interior da escola. A análise na 

legislação vale também para uma maior compreensão do contexto social global a qual 

são inseridos tais saberes. A partir das fontes e da pesquisa bibliográfica, percebe-se 

que, muitas vezes a disciplina de Ciências constituía-se e ainda constitui-se em uma 

estratégia para levar à população noções de higiene, saúde, além da necessidade, 

considerada urgente, da intervenção dos saberes médicos nos problemas sociais.  

 Palavras chave: Educação; Medicina; Livro Didático. 
 

Educação e sobrevivência: estratégias de donas e plebeias para prover o seu 

sustento e a manutenção da família nas vilas de Sabará e Pitangui (1750 – 1850) 

Faber Clayton Barbosa 

Nelian Karolina Belico Marques Scarano 

UFMG 

 

A preservação da ordem e das posições sociais apresentou-se como um elemento 

fundamental para a sociedade moderna nos séculos XVII e XVIII. Neste sentido, a 

educação seguia destinada a públicos diferentes, havendo uma voltada aos nobres e 

outra aos grupos populares, havendo distinção também dos processos de ensino 

voltados aos gêneros. Por outro lado, houve nesse mesmo tempo, um entendimento, 

baseado no pensamento moderno, que valorizava a família e seu potencial como 

instituição educativa. Na sociedade colonial mineira, as mulheres eram social e 

juridicamente dependentes de uma figura masculina. Não raro eram os casos de 

mulheres que se encontravam solitárias, seja pelo falecimento do pai, do marido, do 

irmão ou ainda por não possuir nenhum desses em suas vidas. Contudo, existe na 

historiografia inúmeros casos de mulheres que foram tutoras e administradoras dos bens 

de seus filhos e também de mulheres solitárias que proviam o próprio sustento. Em 

ambas situações essas mulheres encontravam estratégias para atuar e sobreviverem em 

uma estrutura social pautada em valores patriarcais a partir de um conhecimento 

adquirido por meio da educação. Vale destacar que a noção de educação aqui utilizada é 

no sentido amplo de formação para a vida em sociedade, portanto compreendendo o ato 

de educar como algo que vá além do instruir para a letras, mas também considerando a 

aprendizagem para realizar uma ocupação profissional e a aquisição de conhecimento 

para recorrer aos seus direitos em uma instância judicial. Desse modo, o objetivo dessa 

comunicação é perceber como os saberes de diferentes matizes, adquiridos por meio de 

algum processo educativo, foram utilizados como subterfúgios por donas e plebeias 

para garantirem de certa maneira a sua sobrevivência. O aporte documental que 
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possibilita tal abordagem são os inventários e testamentos das vilas de Pitangui e 

Sabará, da segunda metade do século XVIII até os primeiros cinquenta anos do século 

seguinte. O intuito é apresentar como mulheres de diferentes condições sociais nas 

Minas Gerais, conseguiram encontrar saídas jurídicas para administrar as tutorias de 

suas crianças e seus bens e vislumbrar formação educativa para os mesmos e outras 

casos. Analisar como saberes ligados a práticas profissionais eram fundamentais para 

proporcionar condições para a vida material. 

Palavras Chave: Educação; sociedade colonial mineira; mulheres.  

 

Descontinuidade das vantagens escolares: um estudo de caso intergeracional 

Patrícia Geralda Resende Souza 

Dr. Écio Antônio Portes 

UFSJ 

 

A presente pesquisa surgiu a partir do interesse por um tipo de Sociologia da Educação 

e suas confluências com a História da Educação e por questionamentos cada vez mais 

frequentes em relação a situação dos jovens no que consiste ao fato de alcançarem o 

sucesso escolar, que é visto aqui como a permanência e a conclusão de um curso 

superior. Nesse contexto, o objetivo do estudo consistiu em verificar a possibilidade de 

irradiação de um capital escolar construído ao longo de duas gerações. Nesse caso, 

entende-se por efeito de irradiação as possibilidades de transmissão de forma duradoura, 

não linear, não necessariamente intencional ou consciente dos benefícios simbólicos e 

materiais de uma escolarização longa. Buscamos investigar os motivos pelos quais esse 

capital não se propaga de forma linear nem contínua pelos membros da família e parece 

se configurar como um trunfo perdido. Dessa forma, a metodologia utilizada foi a 

entrevista de caráter genealógico com os membros da família. Essa técnica de coleta de 

dados qualitativos proporciona um olhar individual, profundo e detalhado sobre os 

comportamentos, percepções e atitudes dos sujeitos. Com efeito, a entrevista efetuada 

nesses moldes forneceu subsídios para reconstruir as trajetórias e estratégias utilizadas 

pelos indivíduos e nos permitiu verificar a hipótese que fundamentou o estudo proposto, 

que diz respeito às possibilidades de irradiação dos benefícios de uma escolaridade 

longa aos descendentes. A família entrevistada reside em Belo Horizonte e é 

proveniente dos meios populares. Durante a pesquisa foram entrevistadas oito pessoas. 

Em relação ao referencial teórico utilizado apoiamo-nos em diversos momentos das 

nossas análises e interpretações em contribuições de Bernard Lahire, pois, nos 

atentamos à relação entre as configurações familiares de cada sujeito e o mundo escolar. 

Como resultado, a partir da reconstrução das trajetórias e estratégias utilizadas pelos 

sujeitos investigados, podemos afirmar que os filhos da quarta geração estão perdendo, 

em termos escolares, os benefícios da escolarização longa construída a duras penas 

pelos pais. 

Palavras chave: Efeito de irradiação; Trajetórias; Estratégias; Sociologia da Educação. 

 

 
SESSÃO 11 

DISCIPLINAS ESCOLARES E ENSINO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 
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A desconstrução curricular da disciplina Psicologia da Educação no contexto das 

escolas normais 

Alice Matoso da Costa Silva 

Dr. Leonardo dos Santos Neves 

UFVJM 

 

A presente pesquisa é derivada de um estudo de mestrado sobre a disciplina Psicologia 

da educação no contexto das escolas normais. O objetivo é compreender a identidade 

curricular da disciplina de Psicologia da Educação ou Psicologia Educacional. A 

metodologia utilizada foi principalmente bibliográfica e documental, tendo acesso a 

históricos escolares e livros didáticos da Escola Normal Oficial de Diamantina no 

período entre 1951 e 1974, bem como as produções acadêmicas que se interessaram no 

estudo da história das disciplinas escolares. A história das disciplinas escolares é uma 

ramificação da história da educação e busca compreender através da historiografia às 

finalidades, o interior e as práticas da escola. Como Antunes (2008) afirma o processo 

pelo qual a psicologia conquistou sua autonomia como área de saber e o incremento do 

debate educacional e pedagógico nas primeiras décadas do século XX estão 

intimamente relacionados, de tal maneira que é possível afirmar que a história da 

educação e da psicologia se complementam na sua estrutura. Em 1890 com a reforma de 

Bejamin Constant, e a determinação do ensino livre e leigo a todos os graus e gratuito 

no primário incorporava noções de Psicologia à disciplina Pedagogia na escola normal. 

Consolidada no ensino das escolas normais a psicologia começa a ganhar força no 

Brasil em meados do século XX com os estudos experimentais até construir sua 

independência como ciência. No início do ensino de psicologia os livros direcionados 

exclusivamente a psicologia precisavam ser traduzidos, tendo pouco mercado editorial 

no Brasil. Em uma categorização de dados feita com os livros didáticos utilizados no 

período de pesquisa fora encontrados conteúdos de cunho religioso, aprendizagem, 

campo prático educacional e pedagogia comportamental, bem como a preocupação com 

o civismo e os problemas da infância e da adolescência. Da psicologia experimental e 

da psicologia moralista para a Psicologia do ensino e da aprendizagem e a psicologia da 

criança. Identidade construída e descontruída que possibilitou ênfase nas características 

pedagógicas estudadas na profissionalização docente. 

Palavras chave: História das disciplinas escolares; Psicologia da Educação; Formação 

docente. 

 

A disciplina Estudo de Problemas Brasileiros (EPB) na Universidade Federal de 

Viçosa (UFV): parte do Projeto Político – Pedagógico do Regime Militar para as 

universidades brasileiras. 

 

Caio Corrêa Derossi 

Dra. Joana D’Arc Germano Hollerbach 

UFV 

 

Em 1969 foi criada e tornada como disciplina obrigatória Estudo de Problemas 

Brasileiros (EPB), dentro do contexto bélico e de disputas sociais e econômicas no 

mundo e do acirramento das forças do regime militar e da intensificação das estratégias 

de controle da população no Brasil, que em 1969 é criada e tornada como disciplina 

obrigatória Estudo de Problemas Brasileiros (EPB). Direcionada ao ensino superior, 
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baseada na estrutura e na finalidade da Educação Moral e Cívica (EMC), disciplina 

direcionada ao ciclo do ginasial e ao ciclo do colegial, era um instrumento ideológico do 

projeto político-pedagógico dos militares. Pensada para o enfrentamento do movimento 

estudantil, controle dos estudantes mais engajados e das supostas ameaças, atribuídas 

sob a alcunha do comunismo e de outras doutrinas político-sociais consideradas da 

esquerda, que teriam como objetivo destruir a família e os valores cristãos. Estes 

considerados como pilares da sociedade e apoiadores do regime. Para tanto, o EPB 

preparava os jovens, seguindo a cartilha da Doutrina de Segurança Nacional (DSN) e os 

princípios da tríade Deus-Pátria-Família. Cabe marcar também que, juntamente com a 

DSN, a Escola Superior de Guerra (ESG), foi outro órgão importante para legitimar a 

ideologia do regime. Neste sentido, a comunicação almeja a contribuir com as 

discussões acerca do projeto de socialização dos interesses do regime militar nas 

universidades brasileiras, principalmente no tocante a disciplina de EPB, que registra 

poucos trabalhos acadêmicos acerca de suas implicações. A fundamentação teórica 

segue discussões bibliográficas diversas, principalmente nas áreas das ciências sociais, 

educação e história e utiliza-se das legislações educacionais do período, principalmente 

as advindas do governo federal. Tratando do caso específico da disciplina de EPB e suas 

relações na Universidade Federal de Viçosa (UFV), o trabalho, a partir dos catálogos de 

disciplinas da graduação e dos ementários, seguidos das atas e documentos das reuniões 

dos órgãos colegiados superiores da instituição, no período de vigência da disciplina, 

proporcionaram discutir, através de um olhar oficial, as relações da disciplina e do 

período, alargando o horizonte das pesquisas sobre a temática nesta instituição.  

Palavras chave: Estudo de Problemas Brasileiros (EPB); Regime militar; Doutrina de 

Segurança Nacional (DSN); Universidade Federal de Viçosa (UFV). 

 

De disciplina a curso superior: a trajetória do ensino de Economia Doméstica no 

Brasil (1827-1948) 

 

Daniele Leonor Moreira Gonçalves 

Dra. Carla Simone Chamon 

CEFET-MG 

 
A proposta no presente artigo é investigar a trajetória histórica do ensino de economia 

doméstica no Brasil, entre os anos de 1827 a 1952. O período consiste na sua primeira 

menção oficial na Lei de Instrução Pública de 1827 até a Lei Estadual mineira de Nº 

272 de 1948, autorizando a criação da primeira Escola Superior de Ciências 

Domésticas, em Viçosa. Entre esses anos outras leis embasaram o ensino oficial como o 

Decreto Imperial de 1854 e 1879 que reafirmaram as prendas domésticas como matéria 

específica do ensino feminino. Nas Escolas Normais, a princípio utilizava-se o termo 

Trabalhos Manuais, o que posteriormente, já no século XX, passou a ser chamado de 

Economia Doméstica. Nas primeiras décadas da República brasileira, há uma inclusão 

de temas mais elaborados na disciplina, como puericultura e vestuário. Apesar de 

inserida em um discurso modernizante, a Economia Doméstica permaneceu ligada ao 

discurso tradicional de ser função naturalmente feminina. Com o Decreto de 20 de 

outubro de 1910, a Economia Doméstica torna-se também uma modalidade do ensino 

agrícola, ao ser autorizada a criação de Escolas Domésticas Agrícolas. Ao mesmo 

tempo em que foram criadas Escolas Profissionais Femininas, financiadas pelo setor 

industrial, principalmente o paulista. A educação das mulheres permanecia direcionada 

a ser hábil mãe de família e dona de casa, só que de forma racional e científica. Isso em 
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um contexto de valorização do espaço doméstico à medida que era no lar que os homens 

recebiam as primeiras noções de educação. A mulher, levada ao status de rainha do lar, 

deveria dedicar-se integralmente à família e aos cuidados domésticos. Outro passo dado 

na difusão do ensino de Economia Doméstica veio com o Código de Educação de 1933, 

em São Paulo. Os artigos 157 e 346, autorizava a criação de cursos técnico-profissional 

em Economia Doméstica com o objetivo de preparar as atividades femininas do lar. No 

ano de 1948, por meio de acordo cooperativo com os Estados Unidos, o estado de 

Minas Gerais publicou a Lei Ordinária nº 272, autorizando a criação da primeira Escola 

Superior de Ciências Domésticas. Elevada ao status de ensino superior, a Economia 

Doméstica se fortalece como campo de atuação profissional feminino. Enquanto a 

estrutura familiar permanece com a divisão dos papéis cabendo a mulher os afazeres 

domésticos e educação das crianças. A análise da legislação educacional nesse período 

nos possibilitou identificar as variações do que era o ensino de Economia Doméstica, 

dado como naturalmente feminino. Por meio dos conceitos de representação de Roger 

Chartier e gênero de Joan Scott, foi possível perceber como o ensino de Economia 

Doméstica, permeado por determinadas concepções de mulher, foi sendo constituído 

como peça chave na educação escolar feminina e na construção das relações de gênero.  

Palavras Chave: Economia Doméstica; Ensino feminino, Gênero. 

 

O Instrumentalismo de John Dewey (1859-1952) na perspectiva de manuais 

escolares de História da Educação e/ou Pedagogia no Brasil. 
 

Dr. Geraldo Gonçalves de Lima 

IFTM 

Décio Gatti Júnior 

UFU 

 

Esta comunicação se refere aos resultados de pesquisa educacional no âmbito da 

História da Educação, especificamente, e, em especial na abordagem temática da 

História das Disciplinas Escolares, como reflexo das transformações temáticas, 

conceituais e metodológicas ocorridas a partir da década de 1980 em torno das 

investigações da História e Historiografia da Educação. O enfoque da presente 

comunicação foi compreender as ideias características do Instrumentalismo de John 

Dewey (1859-1952) – destacado pensador pertencente ao Pragmatismo nos Estados 

Unidos, juntamente com Charles Sanders Peirce (1839-1914) e William James (1842-

1910) –, e analisar a consequente repercussão de seus princípios filosóficos em 12 

(doze) manuais escolares de História da Educação [e/ou História da Pedagogia] 

selecionados, com base em seu conteúdo programático. Ressalta-se que os referidos 

manuais escolares de História da Educação [e/ou História da Pedagogia] foram 

traduzidos de autorias estrangeiras de diversos países da Europa e América, estando em 

circulação no Brasil entre 1939 e 2010, sendo utilizados em cursos de formação inicial e 

continuada de professores, sejam em escolas normais ou na educação superior [cursos 

de graduação e de pós-graduação lato e stricto sensu]. A investigação proposta foi 

desenvolvida por meio da realização de pesquisa bibliográfica, tendo como 

fundamentação teórica os pressupostos e as ideias de Chervel (1990), Bastos (2006, 

2007) e Gatti Jr. (2009) sobre os manuais e disciplinas escolares. As fontes consistiram 

em bibliografia de referência voltadas para a compreensão das ideias filosóficas de John 

Dewey [incluindo categorias como educação, experiência, ciência, ética, política e 

democracia, dentre outras], para a abordagem histórica e historiográfica da educação de 
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manuais escolares, assim como a realização de um processo de análise de conteúdo 

programático de 12 (doze) manuais de História da Educação [e/ou História da 

Pedagogia]. Por conseguinte, os resultados indicam para o entendimento de três 

tendências nas abordagens sobre John Dewey nos referidos manuais escolares: o 

reconhecimento da influência da Filosofia de Georg Hegel (1770-1831) e da visão 

evolucionista; o destaque para a compreensão das possíveis relações do indivíduo com a 

sociedade contemporânea, caracterizada pela industrialização e pelo avanço dos ideais 

democráticos; e, por fim, a consolidação da Psicologia como forma de consciência dos 

processos educativos, tendo como um dos efeitos a expansão dos princípios 

escolanovistas pelo mundo, inclusive no Brasil. 

Palavras Chave: Educação; Ensino; História da Educação; Manuais escolares; John 

Dewey. 

 

Ensino de História e historiografia do Maranhão oitocentista através da obra 

Resumo de História do Brazil (1868) 

 

Jeane Carla Oliveira de Melo 

IFMA 

 

A presente comunicação objetiva analisar e problematizar o manual didático 

"Resumo da História do Brazil desde o seu descobrimento até a acclamação de 

S.M.I.(1500-1840)" da professora de Primeiras Letras da Vila de Cururupu - 

Maranhão,  Herculana Firmina Vieira de Sousa. Publicado em 1868, a referida obra se 

tornou um dos primeiros manuais didáticos brasileiros e contribuiu para dar formato a 

nascente disciplina de História do Brasil no currículo escolar do Império. Desta forma, 

pensamos que o livro didático (BITTENCOURT, 2006) é uma fonte histórica 

privilegiada e complexa, reunindo em seu escopo a historiografia, a cultura pedagógica 

e o mercado editorial de um determinado contexto histórico. Portanto, destacamos a 

importância do livro didático como uma fonte histórica cercada de possibilidades e 

desafios para o campo da historiografia e como veículo portador de significados, 

discursos, ditos e não-ditos. Assim, propomos uma investigação historiográfica do 

manual (CERTEAU, 2002) em que pese também a cultura escolar da educação nos 

Oitocentos (GONDRA, 2008), caracterizada pelo caráter excludente e elitista. O 

referido manual foi recomendado para ser adotado pelas escolas de Ensino Secundário 

da Província maranhense e possui uma narrativa de cunho cristão, monárquico, 

eurocêntrico, factual e episódico, que são características notórias do discurso 

historiográfico do século XIX, período em que a História enquanto campo de 

conhecimento começava a buscar legitimidade científica diante de outras áreas do 

saber.  De modo geral, o livro Resumo da História do Brazil busca assimilar estratégias 

pedagógicas para facilitar o aprendizado dos alunos e se apresenta dividido em 

perguntas e respostas, que versam sobre a história do Brasil a partir da chegada dos 

portugueses - interpelados como aqueles capazes de levar a termo a civilização para o 

outro lado do Atlântico. Ressaltamos que esta pesquisa se encontra em fase inicial de 

mapeamento bibliográfico e leitura das fontes de modo a possibilitar uma análise mais 

aprofundada do tema em suas múltiplas relações com a memória da história da 

educação maranhense.  

Palavras Chave: Manuais Didáticos; Ensino de História; Professoras-autoras; Instrução 

pública. 

 



X COPEHE 
Minas no Passado e no Presente: Percursos da História da Educação 
06 a 08 de maio de 2019 - Diamantina, MG 
 

90 
 

 

A representação dos negros: uma análise comparativa em coleções de livros 

didáticos de História de Gilberto Vieira Cotrim (2002 e 2017) 
 

Paula Furtado Nani 

Dra. Paula Cristina David Guimarães 

UFSJ 

 

Este trabalho tem como objetivo fazer um estudo da representação dos negros em duas 

coleções de livros didáticos de História, do Ensino Fundamental, do autor Gilberto 

Cotrim, tendo como marco divisor a Lei 10.639.  

A representação dos negros em materiais didáticos tem sido um tema em constante 

debate entre os pesquisadores da área de ensino, sobretudo após ser promulgada, em 

2003, a Lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino da História e Cultura Afro-

brasileira no Ensino Fundamental e Médio. Em conformidade, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN’s) corroboram ao determinar um ensino com ênfase na 

pluralidade cultural e étnica. Dentro dessa perspectiva, a avaliação de materiais 

didáticos referentes à temática torna-se fundamental, já que o livro didático vem 

obtendo grande importância como objeto de pesquisa na área por se tratar de uma das 

fontes de capital cultural. É um apoio do ensino que possui uma grande influência na 

percepção de mundo. 

A ideia de representação dos negros é entendida, neste trabalho, sob a luz de Roger 

Chartier. No que tange às análises de discurso e das relações de poder, saber e verdade 

contidos nos livros das duas coleções, foram mobilizadas as ferramentas de Michel 

Foucault. O procedimento metodológico utilizado na pesquisa foi a análise documental, 

ou seja, a de duas coleções de livros didáticos aprovadas pelo Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD), respectivamente dos anos de 2002 e 2017. No total são oito 

livros didáticos do Ensino Fundamental de História, de Gilberto Vieira Cotrim, sendo 

quatro do ano de 2002 (5ª a 8ª séries) e quatro de 2017 (6º a 9º anos). A opção em 

analisar uma coleção de 2002 e outra de 2017 se faz no sentido de perceber possíveis 

modificações na representação dos negros geradas pela Lei 10.639. Tal escolha 

considerou, ainda, que as duas coleções deveriam ter: a mesma autoria, possuírem 

resenhas publicadas no PNLD e que fossem completas. Ainda em fase de 

desenvolvimento, a pesquisa já avançou sobre: leitura das fontes, transcrição dos dados 

relevantes e elaboração de tabelas comparativas. Os resultados parciais apontam 

mudanças qualitativas e quantitativas sobre a representação do negro nos livros 

didáticos após a lei 10.639. As mudanças podem ser depreendidas na quantidade de 

capítulos destinados a temática negra e africana e valorização da cultura e costumes. 

Desta forma, pode-se perceber que a lei 10 639 surtiu efeito na construção dos livros 

didáticos. 

Palavras chave: Representação dos negros; Livros Didáticos; Ensino de História. 
 

Educação e Mudança: Inventariando o passado e abrindo novos caminhos no 

presente 
 

Dulcineia Aparecida Ferraz Ribeiro 

Jefferson da Costa Moreira 

UFLA 

 



X COPEHE 
Minas no Passado e no Presente: Percursos da História da Educação 
06 a 08 de maio de 2019 - Diamantina, MG 
 

91 
 

 

O contexto sóciohistórico educacional permite identificar que atualmente a prática 

pedagógica do educador é permeada por paradigmas conservadores do século XX. 

Percebe-se que a transmissão de informações e conteúdo, não possui relação com o 

cotidiano do educando e com as realidades sociais, ocasionando, por parte das crianças 

e adolescentes, falta de interesse pela escola e pelo aprender. A transmissão do 

conhecimento nas escolas regulares geralmente tem como foco as aulas expositivas, 

onde a ênfase é ler, escutar, decorar e repetir, não considerando o processo individual da 

criança ou do adolescente. Nesse sentido, há uma grande necessidade de superar o 

paradigma do século XX e para isso é necessário práticas pedagógicas inovadoras que 

possam contribuir na formação ética, moral e reflexiva do estudante, ou seja, repensar a 

forma de ensinar e aprender. Tencionamos nessa pesquisa, apresentar a trajetória 

histórico educacional do Núcleo Educacional ‘D.Henriqueta Rafael de Menezes – 

Curumim’ que foi fundado na cidade de Nepomuceno - MG em 24 de julho de 1994. O 

Curumim de Nepomuceno se constituiu a partir dos Centros Integrados de Atendimento 

ao Menor (CIAME) de Minas Gerais (1980), da promulgação do Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA-1990) e do Programa Curumim criado pelo Governo de Minas 

Gerais (1991). Dessa forma, esse artigo considera-se importante o diálogo com a obra 

intitulada Pedagogia do Oprimido (1968) de Paulo Freire, objetivando compreender e 

analisar as práticas pedagógicas estabelecidas ao longo do tempo nessa instituição, isto 

é, destacar um novo paradigma educacional que permite estabelecer uma revisão na 

visão de mundo, de sociedade e de homem. Espera-se que esse trabalho possa contribuir 

com o debate de práticas pedagógicas inovadoras e abrir novos caminhos para a 

educação, tendo uma concepção inclusiva, pautando-se no princípio estético que faz do 

brincar, das práticas esportivas e recreativas, da experiência lúdica e artística, uma 

forma privilegiada de expressão, de pensamento, de interação e de aprendizagem. Em 

outras palavras, um paradigma inovador onde a criança e o adolescente possam ser 

protagonistas de sua própria história. 

Palavras Chave: Projeto Curumim; Prática Pedagógicas Inovadoras; Crianças e 

Adolescentes 

 
SESSÃO 12 

TEORIA DA HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA DA EDUCAÇÃO 
 
 

A História das Instituições Escolares: aspectos conceituais, historiografia e 

características da investigação recente. 

 

Dr. Décio Gatti Júnior 

UFU 

Dra. Giseli Cristina do Vale Gatti 

UNIUBE 

 

A temática da História das Instituições Escolares não é nova no âmbito da 

historiografia da educação brasileira. Em termos científicos, ela está presente desde a 

época da própria constituição da disciplina no Brasil, o que pode ser demarcado na 

década de 1950, seja por meio das iniciativas pioneiras de pesquisadores vinculados 

aos Centros Regionais de Pesquisa Educacional e, também, por iniciativas 

acadêmicas, tais como os empreendimentos liderados por Laerte Ramos de Carvalho 
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na Universidade de São Paulo. Nesse sentido, a pesquisa em Educação e, 

particularmente, a pesquisa em História da Educação, antecede à criação dos cursos de 

pós-graduação em Educação no Brasil, pois os primeiros, sediados em universidades 

católicas brasileiras, no Rio de Janeiro e em São Paulo, datam de meados da década de 

1960. Todavia, é a partir deste lugar, a pós-graduação em Educação, que a maior parte 

dos investimentos teve lugar na investigação sobre a História das Instituições 

Escolares. De fato, no período compreendido entre as décadas de 1960 e 1990, houve 

concentração da oferta de programas de pós-graduação em Educação nas regiões Sul e 

Sudeste brasileiras, mas, com o tempo, foi possível expandi-los para as demais. No 

entanto, mesmo no momento inicial da pós-graduação em Educação, muitas das 

temáticas de investigação possuíam apelo regional e mesmo local, com destaque para 

os esforços de investigação sobre a História das Instituições Escolares. Investimentos 

de pesquisa que ganhariam relevo – sobretudo com a volta de mestres e doutores 

formados nos primeiros programas brasileiros de pós-graduação em Educação – 

buscariam constituir grupos de pesquisa e, depois, programas de pós-graduação em 

Educação nas mais diferentes regiões e localidades do País, cujos interesses de 

pesquisa contribuíram para o crescimento das investigações no âmbito da História das 

Instituições Escolares. Sob esse pano de fundo geral é que será apresentada esta 

comunicação. Para tratarmos da temática da História das Instituições Escolares, 

primeiramente, realizaremos uma reflexão histórica sobre a emergência das 

instituições escolares no contexto da Modernidade, o que, acreditamos, poderá 

contribuir para a compreensão da natureza e dos aspectos conceituais relacionados às 

instituições escolares. Em seguida, apresentaremos argumentos que assinalam a 

importância das pesquisas na temática da História das Instituições Escolares. Depois, 

iremos elencar as obras nacionais que configuram a historiografia sobre a História das 

Instituições Escolares. Por fim, evidenciaremos as renovações mais recentes no 

âmbito teórico, metodológico e das fontes de pesquisa relacionadas à História das 

Instituições Escolares. 

Palavras Chave: História; Educação; Escola; Historiografia; Investigação. 

 

 

A História Cultural como instrumento de análise dos processos e práticas 

educativas nas associações religiosas leigas entre a segunda metade do século 

XVIII e a primeira metade do XIX na Capitania de Minas Gerais. 

Juliano Henrique Soares Andrade 

UFMG 

 

No campo da História da Educação, a América portuguesa ainda tem despertado pouco 

interesse dos pesquisadores mais propensos a pesquisarem sobre o período imperial ou 

sobre o período republicano. 

Torna-se necessário incentivar pesquisadores que procurem dar maior visibilidade para 

as práticas e processos educativos na América portuguesa, principalmente os ocorridos 

fora dos espaços institucionais de educação, permitindo lançar uma melhor 

compreensão sobre as relações desenvolvidas por diferentes grupos e sujeitos da 

sociedade colonial, fomentando o debate historiográfico com reflexões acerca das 

estratégias de aprendizagem utilizadas pela população luso-americana. 

As associações religiosas leigas eram conhecidas na América portuguesa e, 

principalmente, na Capitania de Minas Gerais, como ambientes que promoviam 

agremiações entre indivíduos e que se pautavam especialmente pelo princípio de ajuda 
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mútua para o acondicionamento da vida religiosa e de seu exercício na vida diária. 

Nota-se que, para além do aspecto devocional, estabeleciam laços sociais funcionando 

como verdadeiras interlocutoras entre os elementos propagadores da doutrina católica, 

das ordens do Estado português e a sociedade colonial, ressignificando e traduzindo 

para uma linguagem local de fácil acesso os preceitos emanados de Portugal e da Igreja 

aos habitantes da colônia. 

Mediante a um levantamento realizado de parte da documentação até o momento é 

possível perceber indícios de práticas e processos educativos, que foram registrados em 

documentos produzidos por essas instituições ao longo de sua existência, não só, mas 

principalmente, em seus livros de compromissos. O discurso existente nesses livros se 

apresenta revestido de um caráter pedagógico, pois tem como objetivo estabelecer 

determinadas “obrigações” aos membros do grupo de irmãos de acordo com as normas 

estabelecidas.  

Compreender como se davam os processos e práticas educativas nas associações leigas 

é um grande desafio para o campo da História da educação. 

O objetivo da presente comunicação é demonstrar como a História Cultural pode 

auxiliar na análise dos processos e práticas educativas das associações religiosas leigas e 

as relações de tais práticas e processos com a sociedade colonial, mobilizando 

principalmente, como referencial teórico-metodológico, Roger Chartier e os conceitos 

de apropriações, práticas e representações que possibilitem analisar como uma 

determinada realidade social é construída, apresentada e apropriada. 

Palavras Chave: Instituições religiosas leigas; América portuguesa; práticas educativas 

 

O Jornal Correio de Uberlândia como Fonte para a História da Educação do 

Triângulo Mineiro (1950-1970) 

 

Dr. Sauloéber Tarsio de Souza 

José Lito Salustriano da Silva 

UFU 

A proposta deste trabalho é refletir sobre a história da educação do município mineiro 

de Uberlândia a partir das atividades desenvolvidas no projeto “Representações de 

Imprensa: O Universo Escolar nas Páginas de Jornais do Triângulo Mineiro (1950-

1970)”, quando partimos da discussão inicial apoiada no debate sobre a importância do 

jornal enquanto fonte privilegiada para a pesquisa histórico educativa no Brasil. Em 

seguida, realizamos a catalogação e a digitalização de notícias relacionadas à educação 

no período de 1950 a 1970, no Jornal Correio de Uberlândia. Desde a década de 1980, 

a imprensa escrita ganhou grande valor aos olhos dos pesquisadores em história e da 

história da educação, muito embora, até a década de 1970, os jornais eram encarados 

como fontes suspeitas para o trabalho do historiador por acreditarem na carga excessiva 

de subjetividade que comportava esse veículo de comunicação, contudo, suas 

informações se revelam rico manancial portador de diversas representações imagéticas 

que nos ajudam a compreender o contexto investigado (LUCA, 2006). A delimitação do 

recorte temporal obedeceu ao critério político-educacional pautado nos 13 anos de 

debates sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), que foi 

inicialmente proposta em 1948 e promulgada, apenas, em 1961 (nº. 4024/61) sendo, 

ainda, reformulada com a Lei nº. 5692/71, portanto, um período rico em debates 

educacionais e que estavam presentes nos veículos jornalísticos. Entendemos que as 

informações que o investigador obtém no uso das fontes jornalísticas, não representam 



X COPEHE 
Minas no Passado e no Presente: Percursos da História da Educação 
06 a 08 de maio de 2019 - Diamantina, MG 
 

94 
 

 

discursos neutros, pois suas linguagens comportam uma porção de elementos que 

atendem aos interesses dos diversos grupos que sustentam essas mídias ou estão, direta 

ou indiretamente, ligados a elas. Assim, a análise das representações veiculadas pelo 

Jornal Correio de Uberlândia possibilitou compreender o ideário social e aspectos 

educacionais a partir das notícias que circulavam no período, revelando o contexto 

histórico-cultural e interesses dos grupos que compunham a sociedade uberlandense. O 

trabalho de catalogação das 1495 notícias sobre a educação presentes nesse jornal 

permitiu traçar paralelos entre o contexto local e nacional refletindo sobre as 

representações do universo escolar por ele difundidas em torno da ideia de educação (ou 

ideal de educação); a relação aluno-professor; as questões do analfabetismo e o 

movimento de criação e expansão dos ensinos técnico e superior no município 

uberlandense e região. Destacamos no conjunto catalogado, as 598 notícias relacionadas 

ao ensino superior, certamente para atender aos interesses do público leitor desse jornal, 

tais matérias abordavam a criação e estruturação da Escola de Engenharia e as 

Faculdades de Direito, de Filosofia e também a de Ciências Econômicas, além da 

articulação para a criação da Fundação Universitária (Universidade de Uberlândia). Em 

fins dos anos 1960, as Faculdades de Medicina e Odontologia faziam parte do sonho 

uberlandense de progresso. Na segunda etapa do projeto, os dados coletados serão 

disponibilizados em uma plataforma digital para eventuais consultas do público 

interessado. 

Palavras chave: Historiografia Educacional; Fontes Impressas; Jornal Correio de 

Uberlândia. 

 

Organização da instrução pública em Uberaba-MG no contexto da República 

Velha (1895 - 1917) 

Bruno Bernardes Carvalho 

UFU 

Trata-se de investigação historiográfica inserida no campo dos estudos sobre a História 

da Educação no Brasil. Em linhas gerais, versa sobre o processo de organização da 

instrução pública no contexto da República Velha no Brasil (1895-1917), focalizando 

especificamente, o município de Uberaba-MG. Mediante a análise das características 

locais, busca promover a ampliação da compreensão acerca do processo de organização 

da instrução pública ocorrido no alvorecer da República. Foram utilizados como fontes 

os seguintes documentos: Atas da Câmara Municipal; livros de registros produzidos 

pelo poder público municipal; e Relatórios de Inspeção de Ensino. De um modo geral, o 

presente trabalho procurou tratar do processo de organização da educação pública 

ocorrido no alvorecer do período republicano, procurando demonstrar de que modo 

específico o município de Uberaba-MG participou do processo de organização da 

instrução pública nos primeiros anos republicanos. Nesse sentido, o estudo da realidade 

local contribui para a apreensão do referido processo, levando a repensar a questão, 

direcionando o olhar para o papel exercido pelos municípios na organização da 

instrução pública durante os primeiros anos republicanos, confirmado pela a existência 

de formas próprias de escolarização pública em cada municipalidade. Ao final das 

reflexões, acreditamos ter ficado demonstrado que, nos primeiros anos republicanos, 

num cenário de relativa autonomia municipal e de descentralização educacional, 

ocorreu em Uberaba, uma mobilização educativa: um envolvimento do município para 

com os assuntos relativos à instrução. No período analisado, num contexto de crescente 

de racionalização social, tem-se um reconhecido processo de organização da 
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escolarização municipal, com o poder local assumindo parte da responsabilidade para a 

instrução pública em seus domínios. Nesse sentido, o município de Uberaba, constituiu-

se àquele tempo, não somente como entidade político-administrativa, mas também 

enquanto instância pedagógica, como “município pedagógico”.  No entanto, procuramos 

demonstrar também que, a instrução municipal, ao início do período republicano, ainda 

era marcada por carências de diversas ordens e por um estado de desorganização e 

precariedade. No qual, teve destaque e predominância a forma escolar das chamadas 

escolas isoladas.  

Palavras Chave: Organização; Instrução; República; Município pedagógico 

 
O dispositivo da obrigatoriedade escolar: disputas, negociações e desafios (2006-

2016) 

Polyana Gomes de Matos 

UFRJ 

Esta pesquisa concentra as atenções na ampliação da obrigatoriedade escolar entre os 

anos de 2006 e 2016, analisando três sobreposições legais: 1) lei 11.114/2005 que 

estabeleceu as matrículas aos seis anos no primeiro ano do Ensino Fundamental, 2) lei 

11.274/2006 que ampliou esta mesma etapa para nove anos de duração e 3) a emenda 

59/2009 que alterou a obrigatoriedade escolar por idade: dos quatro aos dezessete anos. 

O objetivo geral é problematizar algumas das articulações, tensões, negociações e 

desafios que estiveram (e permanecem) presentes na arena educacional no tocante à 

escolarização da infância, com destaque para as inter-relações e embates entre as 

políticas e leis nacionais e as de Minas Gerais. Para tanto, por um lado, optou-se por 

abordar a obrigatoriedade escolar como um acontecimento, perscrutando-a como um 

dispositivo que se configura por diferentes verdades (FOUCAULT, 1994, 1999, 2000, 

2004). Por outro, e em concomitância, prestigia-se uma aproximação com estudos em 

História da Educação que problematizam a legislação educacional como ponto de 

conversa e relação que ultrapassa, em muito, a predeterminação compulsória de apenas 

uns sobre outros (FARIA FILHO, 1998). Como um dispositivo, tal aproximação faz-se 

necessária, pois o mesmo prevê que múltiplas problemáticas podem atuar em sua 

composição e todas elas podem e precisam ser consideradas de igual modo - mesmo que 

atuando por diferentes níveis de exercício de poder-saber. Como um acontecimento, a 

mesma lógica está presente, já que as forças atuantes e presentes na história da 

elaboração e construção de uma legislação, não obedecem a um sentido unidirecional. 

Assim, a legislação, de um modo geral, e as legislações educacionais da ampliação do 

escopo de atendimento obrigatório, de modo mais específico, são trabalhadas em 

relação com diversos outros pontos que se entrecruzam. Nessa medida, a investigação 

desse conjunto de leis entrelaçada às reflexões de outros autores que, igualmente, 

selecionaram a temática e o recorte temporal como objetos de interesse, propicia 

problematizar e discutir que junto à ampliação obrigatória da escolarização, 

predominantemente baseada na seriação, articularam-se (e continuam sendo articuladas) 

diferentes concepções de educação, infância e escolarização. 

Palavras chave: História da Educação; Obrigatoriedade Escolar; Dispositivo; 

Escolarização; Legislação Educacional 
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SESSÃO 13 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 
Contribuições do contextualismo linguístico para a análise do discurso político 

sobre o ensino profissional 
Edmar de Oliveira Souza 

Dr. Irlen Antônio Gonçalves 

CEFET-MG 

 

O objetivo nesta comunicação é apresentar algumas contribuições do contextualismo 

para o estudo da história do ensino profissional. Para isso, tomaremos como referência, 

para analisar os discursos do deputado Francisco Xavier de Almeida Rolim sobre os 

projetos que deram origem as seguintes leis: Lei n° 439, de 28 de setembro de 1906 e a 

Lein° 444 de outubro de 1906, as contribuições do historiador John Greville Agard 

Pocock, que é um dos que exercem grande influência acadêmica por meio da 

apresentação de um método, que iniciou a concepção do revisionismo para os estudos 

do pensamento político. Neste método, começou a ser critério de importância, a 

viabilidade de uma reinterpretação da história das ideias políticas, diante da 

reconstrução do discurso político produzido por atores históricos que participaram da 

ação política de um determinado período. Estamos falando do método conhecido como 

contextualista, que enxerga na historiografia um critério para conceber um tipo de 

pensamento político. A interação entre autor e contexto que torna a história do 

pensamento político “uma história da fala e do discurso, das interações entre langue e 

parole” (POCOCK, 2003, p.28). No que concerne ao discurso sobre ensino 

profissional, devemos pensá-lo como uma linguagem complexa, e que identificamos a 

presença de léxicos próprios de outras linguagens, característicos daqueles utilizados 

nos contextos dos discursos religiosos, político, econômico e científico. Essas outras 

linguagens, ao serem apropriadas pelo discurso sobre o ensino profissional, adquiriram 

nas relações de poder no campo político novo significado. Na relação da linguagem com 

seu significado, Pocock (2011) aponta que, o autor/ator está inserido em um jogo 

político de seu tempo, e que sua ideia está mediada pelo entendimento de outros, que 

entende ou não, e que incorpora sua proposição linguística e tenta transformá-la de 

acordo com suas intenções. Assim, os significados de uma ideia estão intimamente 

associados ao que se faz com ela em uma determinada especificidade. Ao estudar os 

discursos sobre o ensino profissional, pressupõe entender o funcionamento da 

linguagem, considerando o léxico corrente em cada contexto, bem como a mudança 

interior desse léxico. Em resumo, podemos afirmar que ao utilizar o contextualismo 

linguístico para produção da escrita da história do ensino profissional por meio da 

analise dos discursos, deve-se considerar as bases dos contextos de produção, circulação 

e recepção das ideias apresentadas. Esta opção possibilita a produção de uma história do 

ensino profissional harmonizada com a história das linguagens, da circulação dos 

saberes, das profissões, das culturas, das instituições para construção do conhecimento. 

Escolheu-se analisar o discurso do deputado Francisco Xavier de Almeida Rolim por ter 

sido ele relator da comissão de Instrução Pública e Civilização de Índios, e também pelo 

fato dele ter um discurso copioso, sendo o maior dentre os discursos dos membros da 

comissão. Para análise dos discursos do deputado tomaremos como fonte os Anais da 

Câmara dos Deputados.  

Palavras Chave: discurso político; contextualismo; educação profissional. 
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Ensino Técnico e Tecnológico e Modernização 

 
Dr. Eliezer Raimundo de Sousa Costa 

COLTEC-UFMG 

 

Essa comunicação se refere a trabalho em desenvolvimento junto ao projeto “A 

EDUCAÇÃO NOS PROJETOS DE BRASIL, espaço público, modernização e 

pensamento histórico e social brasileiro nos séculos XIX e XX”, sob coordenação da 

Professora Doutora Rosana Areal de Carvalho, constituindo-se em uma das ações do 

programa de extensão Pensar a Educação, Pensar o Brasil, 1822-2022, coordenado pelos 

Professores Doutores Luciano Mendes de Faria Filho e Tarcísio Mauro Vago, 

Faculdade de Educação e Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional, respectivamente, da UFMG. 

O objetivo do trabalho é pesquisar de que forma o ensino técnico e tecnológico de nível 

médio foi considerado importante fator para o esforço modernizador, e industrializante 

do país, sobretudo ao longo das décadas de 1950 e 1960. Ao longo desse período, 

particularmente nos governos de Juscelino Kubitschek de Oliveira, e dos primeiros 

presidentes militares, a formação técnica e tecnológica de nível médio foi considerada 

como questão de política pública. Durante a década de 50 houve um impulso de 

desenvolvimento autônomo em sintonia com as diretrizes da Comissão Econômica para 

América Latina e Caribe (CEPAL), o que não impediu a busca de outras cooperações 

externas, tendo se verificado no país a ajuda dos EUA através da International 

Cooperation Administration (ICA), a fim de auxiliar na formação técnica de nível 

médio. Já na década de 60, iniciando com o impulso da Aliança para o Progresso de 

Kennedy, e depois com as mudanças que resultaram no golpe de 1964, a presença dos 

EUA foi mais forte através da United Agency for International Administration 

Development, ou acordos MEC-USAID que, no tocante à educação, valorizaram de 

forma especial a formação técnica e tecnológica. Essa direção do estado na política de 

formação de técnicos de nível médio implicou em rearranjos na estrutura de ensino do 

país, levando à federalização de escolas, como as Escolas Técnicas, em 1959, e à 

criação do Colégio Técnico da UFMG, em 1969. 

A partir dessas considerações, a pretensão é responder às questões: quais foram os 

impactos da formação de nível médio para o esforço de modernização do país nos 

períodos apontados? Qual a modernização se buscava considerando as alianças 

realizadas em cada um dos períodos destacados? Em termos práticos, o que o país, e 

nesse caso, a escolas consideradas, receberam efetivamente em termos de apoio 

material, seja em recursos monetários, seja em equipamentos? (Obs. Esse trabalho segue 

em paralelo à montagem e organização de um museu de aparelhos de ensino 

tecnológico no Colégio Técnico da UFMG, seguido de reflexão sobre o uso dos 

mesmos enquanto instrumentos de ensino, ou de uso pedagógico.) 

Esse estudo tem por base teórica os textos “Estado e Planejamento Econômico no Brasil 

(1930-1970)”, de Octávio Ianni; “O Ensino Profissional na Irradiação do 

Industrialismo”, de Luiz Antônio Cunha; e “As Universidades e o Regime Militar”, de 

Rodrigo Patto de Sá Motta. 

 Palavras chave: Modernização; Ensino técnico e tecnológico; Governo JK; Governos 

militares; Políticas públicas. 
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Reforma do Ensino Médio [Lei n.º 13.415/2017] versus Ensino Médio Integrado: 

entre o dualismo escolar e a formação politécnica e omnilateral 

 

Dr. Geraldo Gonçalves de Lima 

 

Na realidade brasileira da História da Educação, desde a fase colonial (1500-1822), 

nota-se a presença de uma marcante tendência dualista nas propostas escolares, em que 

há uma nítida separação entre a educação humanística e a formação profissional. 

Recentemente, por meio da Lei n.º 11.892/2008, que “institui a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências”, configura-se como um dos 

objetivos dos Institutos Federais (IFs) a oferta de educação profissional técnica de nível 

médio, prioritariamente na forma articulada (cursos integrados), conforme definição 

dada pela Resolução CNE/CEB n.º 6/2012 (Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio). Neste modelo, há a tentativa de aliar a 

formação politécnica e omnilateral, conceitos inspirados na concepção marxiana de 

educação. Por sua vez, com a Lei n.º 13.415/2017, responsável pela reforma do Ensino 

Médio, e com o estabelecimento da nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do 

Ensino Médio (2018), há a imposição de itinerários formativos, reformulando a questão 

da formação técnica e profissional. Sendo assim, o presente trabalho tem por finalidade 

discutir os pressupostos teóricos e legislativos de ambos os paradigmas em vigência na 

realidade brasileira, voltadas para a formação profissional e tecnológica. Neste caso, por 

meio de pesquisas bibliográficas e documentais, busca-se compreender os aspectos 

históricos da dualidade escolar brasileira (ROMANELLI, 1998; SAVIANI, 2007; dentre 

outros) e fundamentar as questões teóricas voltadas para as dimensões humanas em sua 

integridade, retomando conceitos básicos como trabalho, educação, cultura, ciência e 

tecnologia, em uma perspectiva politécnica e omnilateral (BRASIL, 2008; BRASIL, 

2012; MOURA, 2007; MOLL, 2010; KUENZER, 2009; FRIGOTTO, CIAVATTA e 

RAMOS, 2012; dentre outros), em contraposição às propostas atual e legalmente 

estipuladas para a reformação do Ensino Médio (BRASIL, 2017; BRASIL, 2018a; 

BRASIL, 2018b; BRASIL, 2018c; dentre outros). Entende-se que a atual proposta de 

reformulação do Ensino Médio acentua e reforça a tendência do dualismo escolar na 

realidade brasileira, tornando-se um desafio para a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica a defesa da proposta de educação voltada para os 

princípios integradores, enquanto paradigma alternativo no sentido curricular, 

pedagógico e educacional para a formação humana. 

Palavras Chave: Lei n.º 13.415/2017; Reforma do Ensino Médio; Ensino Médio 

Integrado; Dualismo escolar; Politecnia e omnilateralidade 

 
A educação profissional na escrita de Pires de Almeida: um estudo sobre a obra 

“Instrução Pública no Brasil (1500-1889): História e Legislação” de 1889 

Natália Luize Pereira da Conceição 

Dra. Carla Simone Chamon 

CEFET-MG 

 

O artigo terá como objetivo central tratar a educação profissional na escrita de José 

Ricardo Pires de Almeida, em fins do Império. Este intelectual formou-se em Medicina 

e Direito, atuou como médico higienista, tendo sido comissário vacinador na Corte, 
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adjunto da Inspetoria Geral de Higiene e médico na Guerra do Paraguai. Atuou também 

como arquivista da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e como arquivista e 

bibliotecário da Inspetoria Geral de Higiene da Corte. Participou também da comissão 

responsável pela escolha da nova capital do Estado de Minas Gerais. Além de sua 

significativa atuação profissional, destacou-se também por ser membro de importantes 

associações como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e a Academia 

Nacional de Medicina (ANM). A partir de 1870, percebe-se a atuação intelectual do 

médico-historiador ao produzir não somente obras, mas também ao discutir, em jornais 

cariocas, sobre o ensino de ofícios. Pode-se destacar o jornal francês que circulava no 

Rio de Janeiro “L’Estafette du Brésil: Journal Politique, Littéraire et Commercial” 

(1874) da qual era editor-chefe, a produção das obras “Officina na escola” (1886), 

“Instrução Pública no Brasil (1500-1889): História e Legislação” (1889), “Agricultura e 

Indústrias no Brasil” (1889), sendo que as duas últimas foram escritas em francês. Para 

este artigo, será analisada a obra “Instrução pública no Brasil (1500-1889) História e 

Legislação” que foi produzida para ser apresentada no Congresso que aconteceu na 

Exposição Universal de Paris de 1889. Dedicada ao Conde D’Eu, esta obra buscou 

apresentar os esforços imperiais em prol da instrução pública da Independência até os 

dias atuais de 1889, incluindo a educação profissional. No momento em que Pires de 

Almeida escreve, o País vivenciava transformações sociais e políticas e uma forte 

efervescência intelectual, como nos mostra Alonso, sendo a educação e a educação 

profissional um dos temas presentes no debate político. O que se pretende é 

compreender de que maneira o autor, a partir da escrita da obra “Instrução Pública no 

Brasil (1500-1889): História e Legislação” se insere nesse debate público, evidenciando 

seus argumentos em prol do ensino profissional. 

Palavras chave: Pires de Almeida; Educação Profissional; Império Brasileiro. 

 

 

Os ofícios manuais e a educação feminina nas Minas Colonial: percepções pelos 

inventários da Vila Real de Sabará (1750 - 1800) 

Nelian Karolina Belico Marques Scarano 

UFMG 

 

Conceber como se dava a aprendizagem profissional no período colonial tem se 

mostrado um desafio para a historiografia, uma vez que ainda não foi encontrada uma 

documentação que se remetesse a tal processo. O uso em larga escala de mão-de-obra 

escrava e a não existência de instituições que promovessem esse ensino de maneira 

sistematizada contribui para a dificuldade de encontrar registros dessas práticas na 

América Portuguesa. Contudo, a historiografia da educação que se dedica ao contexto 

colonial vem promovendo esforços para resgatar processos e práticas que possam 

esboçar o ensino e a aprendizagem de ofícios manuais através de documentos cartoriais. 

Por meio de inventários tem sido possível perceber o encaminhamento de jovens órfãos 

para a aprendizagem de ofícios manuais com o intuito de que esses tenham uma 

ocupação lícita. Contudo, quando analisamos essas práticas destinadas para o público 

feminino percebemos que o ensino de ofícios manuais possui uma dupla função, de uma 

ocupação para viver em honestidade e outra para preparação para o casamento. Para 

além disso, também é possível verificar nos inventários de mulheres, em meio aos bens 

relacionados se há objetos como: teares, tesouras, dedais, agulhas, alfinetes, bilros ou 

almofadas, demonstrando o conhecimento para executar trabalhos de agulhas, ou seja, 
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costura, tecelagem e bordado. Neste sentido, é possível apreender que o ensino de 

ofícios manuais para meninas e mulheres está ligado a formação para habilidades que 

deveriam ser próprias do gênero feminino. Tal percepção é também compreendida 

quando consultamos obras de caráter pedagógico produzidas neste contexto em Portugal 

como o “Verdadeiro Método de Estudar” de Luís António Verney e “Cartas sobre a 

educação da mocidade” de António Nunes Ribeiro Sanches que fazem menção sobre a 

educação feminina e marcam a importância do ensino dessas artes manuais. Portanto, a 

partir do exposto, a presente comunicação tem como objetivo apresentar, a partir de 

inventários da vila de Sabará da segunda metade do século XVIII, como o ensino de 

ofícios manuais e a educação feminina estão intimamente ligados ao ideal de ser mulher 

da época, esse que poderia atravessar diferentes condições socioeconômicas.  

Palavras chave - Educação feminina; ofícios manuais; trabalhos de agulhas. 

 

História da instituição que educa para o comércio: de Lyceu Mineiro (1927) a 

Colégio Padre Curvelo (1950) 

Jaqueline Maria da Silveira e Silva 

Dr. Irlen Antônio Gonçalves 

CEFET-MG 

 

O trabalho de pesquisa em andamento traz o descortinamento da educação secundária 

Curvelana, com a instalação do Lyceu Mineiro no final de 1927, buscando a 

“(re)construção das representações simbólicas das práticas educativas e da 

problematização da relação das instituições educativas com o meio sociocultural 

envolvente”. O objeto de estudo é o Ensino Comercial, um dos cursos da instituição 

educativa e uma expressão da modernidade da República. O Ensino Comercial  ganhou 

vulto a partir da década de 30,  na Era Vargas, quando foi institucionalizado e passou a 

ter fiscalização e monitoramento permanentes, diante da Reforma Francisco Campos  e 

Reforma Capanema. Partindo dos pressupostos do conhecimento historiográfico 

renovado da História da educação, busca-se as permanências e mudanças ocorridas ao 

longo do ciclo de vida e  que caracterizaram o desenvolvimento da instituição e sua 

identidade histórica.  Como base teórica o estudo apoia-se no pensador português 

Justino Magalhães que  busca nos sujeitos e na sua ação a realização  do ato de educar e 

educar-se, além de inteirar-se da formalização/institucionalização de ações e processos, 

compreendendo agentes, meios, públicos que levam ao produto- transformações do 

Lyceu Mineiro no  dia a dia. A pesquisa é documental e ocorre nas fontes públicas do 

arquivo da escola, no museu da Faculdade Arquidiocesana de Curvelo - FAC e nos 

jornais que circulavam na época e que estão no Centro de Referência do Museu da 

Faculdade de Ciências Humanas de Curvelo – FACIC,  além de fontes iconográficas 

encontradas  nos ambientes pesquisados  e  que compõem o registro documental das 

atividades e momentos singulares que ficaram registrados pela fotografia. O 

conhecimento historiográfico de uma instituição educativa revela a associação do ato de 

educar e encontra-se “profundamente marcado pela sua inscrição na conjuntura histórica 

local”, atrelando-se ao desenvolvimento das cidades e da formação sujeitos,  que 

permeiam a atividade educativa,  e constroem a memória e a unicidade da cultura 

escolar. Afinal cada instituição escolar ou educativa integra um todo mais amplo que é o 

sistema educativo, mas constitui-se de um todo em si mesma. 

Palavras chave: Ensino Comercial; Instituições Educativas;  Educação Profissional. 
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SESSÃO 14 
EDUCAÇÃO, MOVIMENTOS SOCIAIS, ETNIA E GÊNERO 

 
A construção da cidade de Belo Horizonte e a formação educacional das classes 

trabalhadoras (1893-1930). 

Dra. Daniela Oliveira Ramos dos Passos 

UEMG 

 

Pensar a formação das classes trabalhadoras na nova capital mineira é também pensar a 

construção deste espaço onde as disputas políticas pelo acesso à cidade, melhores 

condições de vida e trabalho tornaram-se pano de fundo da constituição dos 

trabalhadores belorizontinos enquanto classe. No que tange ao projeto de educação da 

nova Capital mineira, apesar de prevista no projeto arquitetônico de Belo Horizonte, a 

estrutura escolar da instrução pública somente se organizou após sua inauguração e, 

principalmente, no início do século XX com o surgimento dos grupos escolares durante 

o governo do Estado de João Pinheiro (1906-1910) e de sua Reforma do Ensino 

Primário e Normal, de 1906. O objetivo do empreendimento desse governante 

coadunava com a ideia de formar “um povo instruído e regenerado para a nova vida.” 

Os seus pressupostos se relacionavam ao ideário republicanista brasileiro, segundo o 

qual a escola seria concebida como instrumento de civilização, avaliando e medindo o 

progresso e a moralidade de um povo, sendo a instrução considerada a base fundamental 

para o verdadeiro progresso social. Levando em consideração que a hierarquização da 

ocupação da cidade pode vir a corresponder à hierarquização do acesso ao saber, 

significa dizer que o próprio ordenamento urbano de Belo Horizonte interferiu na 

abertura de grupos escolares, que seguiram a lógica da racionalidade partindo do centro 

(zona urbana, destinada as elites) em direção a periferia (zona suburbana, em geral, 

ocupada por pobres e trabalhadores). Nessa conjuntura, as associações operárias 

desempenharam um importante papel, já que algumas delas mantiveram escolas 

(diurnas e noturnas) destinadas aos trabalhadores e seus filhos, em suas sedes ou nos 

centros fabris. Assim, o objetivo deste texto reside na proposta de investigar a formação 

do movimento operário dos trabalhadores belorizontinos no início do século XX (1900-

1930) e a luta em prol de melhores condições de trabalho e vida, passando pela 

possibilidade de instrução pedagógica da classe trabalhadora. Pensar a luta por uma 

educação (moral e cívica) dos operários, por parte das entidades classistas (ora citadas), 

o que simboliza na oferta de cursos noturnos para operários até a promoção de 

atividades educativas, por meio de seus periódicos e das palestras e conferências 

ofertadas pelas entidades classistas. 

Palavras Chave: Trabalhadores; Belo Horizonte; Educação. 

 
Educação e diversidade na sala de aula: a educação das relações étnico-raciais na 

perspectiva de estudantes do ensino básico 

 

Leidiany Peric dos Santos 

UFVJM 

 

A presente comunicação propõe fazer um exame do “estado da arte” dos estudos que 

trabalharam com a temática da educação das relações étnico-raciais e a diversidade na 
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escola. A exposição também procura compreender como alunos(as) da rede pública de 

ensino da cidade de Diamantina, em Minas Gerais, abordaram e conviveram com o 

ensino e a educação das relações étnico-raciais dentro do ambiente escolar – tendo 

como parâmetro a Lei 11.645/2008 que acrescentou a obrigatoriedade do ensino de 

histórias e culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas nos estabelecimentos de 

ensino fundamental e médio –, e como essas questões foram pautadas por eles(as) fora 

dos muros da escola. Para tanto, realizou-se uma pesquisa de campo de caráter 

investigativo-exploratório, através de questionários com perguntas objetivas e 

subjetivas, com questões que foram respondidas pelos estudantes do ensino 

fundamental. A promulgação da Lei 11.645/2008 significou um marco na história da 

educação no Brasil. Foi uma das primeiras iniciativas adotadas pelo Estado brasileiro 

para reparar a população negra pelas injustiças do passado (e do presente). De modo 

semelhante, a opinião pública nacional também se sensibilizou tanto para o problema do 

racismo antinegro, como para a discussão de suas possíveis soluções. Contudo, apesar 

da Lei 11.645/2008 se constituir num importante meio para a problematização do 

eurocentrismo historicamente presente nos currículos brasileiros e possuir o potencial 

de levar à construção de uma educação que contribua para a consolidação de uma 

perspectiva democrática e antirracista, ainda existe a necessidade de um investimento 

maior dos profissionais da educação e dos estudantes, assim como da sociedade como 

um todo, para a efetivação dessa legislação nos cotidianos escolares e, em 

consequência, para a construção de espaços educacionais e pedagogias plurais, 

diversificadas e que respeitem e valorizem as diferenças sociais e raciais. Ademais, 

devido ao quadro de desigualdade racial nas oportunidades educacionais do Brasil, 

argumenta-se, que essa legislação constitui um eficiente instrumento para garantir maior 

representação dos negros e das suas histórias nos ambientes e currículos escolares. 

Palavras chave: Educação étnico-racial; Diversidade; Lei 11.645/2008 
 

Mulheres de papel: práticas de violência contra mulher nas páginas da imprensa 

mineira 

Natália Maria da Cruz Ferreira 

UNIVERSO 

 

A prática de violência contra a mulher especialmente nos últimos anos vem se tornando 

com frequência assunto recorrente nas manchetes diárias dos meios de comunicação, 

despertando nos espectadores sensações de insegurança e medo. As mulheres são 

vítimas de estupros, assédios, ameaças, violência doméstica, entre outras ações que em 

sua maioria são cometidas por homens. Essas práticas de violência são corriqueiras ao 

longo de nossa sociedade.  

As páginas de alguns jornais da Zona da Mata mineira desde o século XIX já 

apresentavam algumas notinhas relacionadas a violência reveladas em suas edições. 

Apesar das especificidades de cada contexto, compreende que a violência contra a 

mulher é um fenômeno social e a impressa tornou-se já nessa época um instrumento de 

denúncia e conscientização referente as práticas e atrocidades violentas contra a 

integridade da figura feminina.   

Todavia, em linhas gerais, a imagem da mulher nas folhas dos jornais era voltada para 

personagens de ficção da literatura reforçando o estereótipo do “lugar” da mulher como 

doméstica, mãe, filha, esposa e até mesmo amante. Mas, não podemos restringi-las 

somente a esfera privada, já que muitas desempenharam múltiplos papéis e funções, 
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como professoras, chefes de família, jornalistas, comerciantes, dentre outras, e, que 

mesmo estando em situação de dominação, estas não eram passivas, nem submissas, 

foram invisibilizadas pela história contada através da visão de outros. 

Nos últimos trinta anos a imprensa vem sendo considerada fonte imprescindível para se 

estudar e compreender as relações sociais e as estruturas mentais dos atores que 

escreviam e por ela eram noticiados, como as mulheres vítimas de violência.  As 

práticas cotidianas narradas pelas páginas impressas carregavam as marcas das 

subjetividades de quem escrevia, mas também registravam os indícios de hábitos e 

visões de mundo de uma sociedade em uma determinada época e em constante 

transformação.  

Mesmo frente uma sociedade patriarcal, baseada no autoritarismo e muita das vezes 

excludente, é preciso ressaltar o protagonismo feminino ao longo da história, 

principalmente os movimentos feministas que tiveram extrema importância 

reivindicando políticas sociais em torno de proteção, segurança e igualdade de direitos. 

Assim, através da escrita dos jornais, é possível perceber as tensões e conflitos próprios 

da convivência social, tais como as próprias práticas de violência contra a mulher em 

épocas de dominação eminentemente masculina, tornando-se também chave de leitura 

para nossa historiografia, trazendo à tona os espaços e tempos, bem como os agentes 

participativos, sendo capaz de causar interferência nos episódios próprios do cotidiano. 

Palavras chave: Mulher; imprensa; violência doméstica. 

 

Engenharia, classe e epiderme: negros (as) engenheiros (as) egressos (as) do Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – ano 2017 

 
Regiane Cristina da Silva 

Dra. Silvani dos Santos Valentim 

CEFET-MG 
 

A pesquisa em desenvolvimento objetiva a realização educacional pela inserção no 

mercado de trabalho dos (as) egressos (as) diplomados (as) nos cursos de Engenharia 

ofertados pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais 

(CEFETMG), no segundo semestre do ano de 2017. A implementação da Lei 

12.711/2012, conhecida como Lei de Cotas, antecede a entrada dos (as) egressos (as) 

em tela na referida instituição e traz em seu bojo a democratização de acesso de 

pessoas negras (pretas e/ou pardas) no ensino superior, em particular nos cursos de 

engenharia. 

A literatura nos permite perceber a inexpressividade de engenheiros negros que, 

forjados em um dos maiores redutos escravistas das Américas, conseguiram 

transcender a ordem estipulada pela origem racial e social imposta aos negros. André 

Rebouças e Teodoro Sampaio são exemplos de negros diplomados em engenharia 

durante o período colonial brasileiro. 

Considerado o primeiro homem negro a conquistar um diploma de engenharia em todo 

o mundo, André Pinto Rebouças (1838 - 1898) é um dos poucos negros engenheiros 

com destaque na literatura (TELLES, 2006, p.197). Membro da classe média, 

caminhava “com desenvoltura entre os membros da elite” por portar de uma situação 

econômica confortável por força da profissão e notoriedade de seu pai, advogado. 

Teodoro Sampaio (1855 – 1937), nascido na Bahia e filho de uma escrava com homem 

branco foi levado para o Rio de Janeiro, fato que possibilitou o acesso aos estudos. 

Diplomado em 1876, retorna à Bahia formado na segunda turma de engenharia da 
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Escola Politécnica. A realização educacional de Teodoro viabilizou os recursos 

necessários para comprar a alforria de sua mãe, seus irmãos mais velhos e obter sua 

ascensão social e cargos de sócio-fundador do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia 

(ALBUQUERQUE, 2015, p. 85). 

Qual o motivo da limitada presença de negros em cursos de elevado prestígio? A 

escassez de afrodescendentes nas engenharias pode estar relacionada com a origem 

social. A democratização do ensino superior alavancada pela adoção de ações 

afirmativas no CEFET-MG podem ser as ferramentas eficazes para a realização 

educacional dos grupos historicamente excluídos no meio acadêmico. 

Na verificação dos resultados parciais evidenciou-se um baixo percentual de negros 

engenheiros e uma relação direta com a origem social do egresso e sua inserção no 

mercado de trabalho, numa clara correlação entre as desigualdades escolares e sociais 

refletivas por Pierre Bourdieu (1992), Jessé Souza (2018) e Rafael Osório (2009), onde 

o indivíduo que obteve formação educacional básica no setor privado que, em regra, 

apresenta qualidade superior ao ensino do setor público pois se dispuseram de renda 

que originou tal possibilidade, já alcançaram o principal fator de sucesso, sendo a 

origem social o aspecto mais importante quando se considera as probabilidades de 

sucesso educacional. 

Apesar da democratização do ensino superior nas instituições federais é no campo 

educacional em que melhor se observa as desigualdades raciais e sociais que vigoram em 

nosso país. Conhecer a [re]existência de afrodescendentes, abre a porta da esperança 

para a superação das desigualdades que permeiam no acesso e permanência do 

estudante no ensino superior. 

Palavras chave: Negros; engenharia; educação superior; CEFET-MG.  

 

O ensino de História frente a emergência das Leis 10.639/03 e 11.645/08: políticas 

educacionais em perspectiva 

 

Régis Rodrigues Elisio 

UFU 

 
O presente trabalho tem por objetivo analisar o processo de implementação das Leis 

10.639/03 que garante o ensino de História e Cultura Afro-brasileira nos 

estabelecimentos educacionais, e 11.645/08 que estende esta obrigatoriedade ao estudo 

sobre as comunidades indígenas no Brasil. Com esta atividade apontaremos as 

principais questões referente a Educação para as Relações Étnico-raciais na educação 

básica (GOMES, 2012), construindo uma relação com a situação da disciplina de 

História e as transformações político-institucionais vivenciadas nos últimos anos no 

país. Indubitavelmente, espera-se que as propostas em cumprimento as legislações 

supracitadas sejam desenvolvidas por meio de ações interdisciplinares (FAZENDA, 

1994) ou transdisciplinares (NICOLESCU, 1999). Entretanto, ainda que sob esta 

perspectiva, é axiomático a importância do saber histórico para efetivação de ambas as 

leis federais. Todavia, como é de conhecimento de grande parte dos educadores, por 

meio da Medida Provisória n° 746/2016, o ensino de História foi excluído da grade de 

disciplinas obrigatórias atendendo com a Reforma do Ensino Médio Brasileiro. Diante 

disto, percebe-se uma tentativa de desaparecimento do conhecimento histórico dos 

estabelecimentos educacionais que, dentre seus efeitos, interfere diretamente no estudo 

da História e Cultura Afro-brasileira e Indígena nas salas de aula. Além disto, tendo em 

vista as mudanças na conjuntura política que apontam para uma brusca ruptura no 
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projeto nacional, tem-se consolidado práticas nos campos político, social e educacional, 

que indicam um fortalecimento conservador que, dado a maneira que está colocado, traz 

retrocessos as comunidades negra e indígena no Brasil. Por esse motivo, a efetivação do 

ensino da História e Cultura acerca desses povos torna-se uma emergência em nossos 

dias. Pois, por meio do ensino de História é possível propagar através da Escola, estudos 

que motivam o conhecimento e o pensamento crítico, capazes de formar cidadãos 

conscientes do histórico e da realidade desses sujeitos sociais. Posto isto, nos propomos 

em aprofundar nas questões destacadas a fim de apresentar uma análise capaz de rever o 

lugar da História na educação básica e reiterar a necessidade do ensino das relações 

étnico-raciais no Brasil. 

Palavras chave: História; Relações étnico-raciais; Políticas Educacionais.  

 
“Educar os genes”: ordem e desordem na cidade planejada de Belo Horizonte, 

1897-1930. 

Dra. Marileide Lázara Cassolli 

UFMG 

 

A partir dos autos de corpo de delito por defloramento nos quais encontravam-se 

envolvidas mulheres afrodescendentes e que se dedicavam ao trabalho doméstico, temos 

por objetivo, nessa comunicação, discutir as relações de trabalho, familiares e pessoais 

nas quais estas mulheres estavam inseridas no contexto de formação de um mercado de 

trabalho livre no Brasil. Essas mulheres aparecem conectadas a outros atores sociais e 

espaços que estão além das relações de trabalho. Atores e espaços cujas dinâmicas 

sociais revelam uma outra face da capital mineira projetada e planejada nos moldes do 

higienismo, do sanitarismo, enfim, da educação dos genes. Nesse sentido, faz-se 

necessário ampliar os estudos sobre as relações construídas entre o trabalho doméstico 

feminino e as “relações educativas” estabelecidas no interior e/ou extra muros escolares, 

reveladas, por exemplo, nas legislações relacionadas ao trabalho, ao controle da 

vadiagem e ao controle do corpo e da moral feminino, em Belo Horizonte, nos anos de 

1897 a 1930. Abordar as estratégias de homens e mulheres que vivenciaram a 

implementação do projeto modernizador representado pela construção da nova capital 

mineira, acreditamos, contribua que diferentes percepções  sobre a “modernização” e 

seus impactos nas relações de trabalho, familiares, entre outras, ganhem visibilidade. 

Nesse microcosmo, representado pela cidade em seus primórdios, adultos, jovens e 

crianças eram objetos de uma “educação” que extrapolava os muros escolares e tinha 

entre os seus objetivos civilizar e despertar  o senso de urbanidade, a cortesia, e bom 

termo, os estilos de gente civilizada, e polida.  A leitura sobre as dinâmicas do cotidiano 

dessas trabalhadoras tem sido realizada, nessa pesquisa, a partir do cruzamento das 

fontes documentais do arquivo do judiciário, do fundo Chefia de Polícia e das atas da 

Conferência Católica Feminina. O cruzamento dessas fontes nos possibilita vislumbrar 

o universo social no qual essas mulheres se inseriam e se movimentavam. Suas 

vivências e estratégias nesse “campo de batalhas” representado pelo espaço urbano  

podem desvelar o quanto, efetivamente, o projeto civilizador/modernizador/educador 

pensado pelas elites dirigentes impactava o cotidiano destes atores sociais, os seus 

“amotinamentos” ou suas estratégias de sobrevivência ou adesão aos ditames da 

modernidade.  

Palavras chave: serviço doméstico feminino; pós-abolição; modernização. 
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SESSÃO 15 
PROCESSOS E PRÁTICAS EDUCATIVAS NÃO ESCOLARES 

 
Educação dos sentidos e das sensibilidades: relatos de mulheres viajantes pelo 

Brasil oitocentista 

Dr. Ivo Venerotti 

UFVJM 

Aline Lúcia Nogueira Medeiros 

UFMG 

 

O deslocamento espacial desde um lugar de origem rumo a novos espaços, descobertos 

então por quem se move, estimula uma necessária atenção e cuidado para compreender 

como se configuram as relações sociais e culturais, suas permissões e encruzilhadas. 

Relatos de mulheres viajantes oitocentistas, vindas ao Brasil da Europa, expõem suas 

ideias e narrativas desses momentos. O presente trabalho procura identificar e refletir 

sobre as oportunidades e situações educativas advindas desta condição, de viajante, no 

que diz respeito aos sentidos e às sensibilidades ligados ao feminino no Brasil imperial. 

Para tanto, utilizaremos como fontes principais os escritos de Adele Toussaint-Samson, 

sobre sua viagem ao Brasil, entre 1849-1850, em “Uma parisiense no Brasil” (2003), e 

também o “Diário da Baronesa E. Langsdorff, que relata sua viagem ao Brasil por 

ocasião do casamento de S.A.R. o Príncipe de Joinville - 1842-1843” (2000). 

Compreendendo as práticas educativas de natureza não escolar, a análise recai sobre as 

redes e os espaços de sociabilidades frequentados por elas durante suas viagens; os 

sentimentos e sentidos mobilizados; suas compreensões e dúvidas acerca da educação, 

das culturas e da sociedade oitocentista. A educação dos sentidos e das sensibilidades, 

como propomos aqui, promove um diálogo entre Educação, História Cultural e 

Geografia Histórica Humanista, pois considera as orientações culturais e sociais para as 

formas de vida e relacionamento dessas mulheres, vindas de contextos diferentes, 

instaurando diferentes geograficidades, isto é, as maneiras de interação com mundo. A 

baronesa Langsdorff veio para o Brasil, acompanhando parte da Corte portuguesa, por 

ocasião do casamento do Príncipe de Joinville com uma das irmãs do Imperador. Ela 

dedica, então essa viagem ao seu entretenimento e lazer, bem como ao cultivo das redes 

de sociabilidade de seu marido. Adele Toussaint-Samson também veio com seu marido, 

o dançarino e professor Jules Toussaint, logo constituindo uma rede de sociabilidade 

junto aos grupos culturais que ofereciam seus serviços para a crescente educação da 

Corte. Ambas podem ser vistas frequentando os mesmos espaços, espetáculos, círculos 

sociais e casas ligadas à família imperial, porém em posições distintas, expressando 

diferentes geograficidades e percepções acerca da vida social e cultural da sociedade 

oitocentista. Sob o olhar atento dessas duas mulheres viajantes, que registraram em 

detalhes todos os acontecimentos vividos, sentidos e imaginados, podemos depreender 

elementos sensíveis de uma educação feminina à época, isso porque as sensibilidades 

podem ser vistas pelas reações que provocam, por aquilo que emociona, que amedronta 

e que transforma, orientando, desse modo as ações, as reações e as tomadas de decisões. 

Palavras chave: Mulheres viajantes; Educação dos sentidos e das sensibilidades; 

Império brasileiro; Sociabilidades; Condição feminina. 
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A educação dos sentidos e das sensibilidades na regulação do espaço público 

marianense (1829). 

Tainah Fernandes Teixeira Lessa 

Dra. Vera Lúcia Nogueira 

UEMG 

 

Centrado no tema da educação dos sentidos e das sensibilidades, este trabalho o 

desenvolve a partir de seu objetivo, qual seja, compreender como as Posturas da Câmara 

Municipal da cidade de Mariana, Minas Gerais, serviram a uma educação dos sentidos e 

das sensibilidades. O recorte temporal circunscreve-se ao ano de 1829, quando essas 

Posturas foram editadas e publicadas pelas ruas da cidade, conforme consta de suas 

disposições. De natureza documental, inserida no campo da História da Educação, 

utilizamos referenciais teórico-metodológicos da História Cultural, mobilizamos o 

conceito de sensibilidades e percepção de Sandra Jatahy Pesavento, alicerçando-nos 

também, no conceito de ordenamento de Norberto Bobbio e no entendimento da lei 

enquanto construção cultural, conforme abordagem proposta por Edward Palmer 

Thompson. São fontes deste trabalho, o livreto impresso pela Typografia de Silva 

contendo as Posturas de Mariana, de propriedade do Juízo de Paz do Sumidouro, 

documento que integra a Coleção de Obras Raras do Arquivo Público Mineiro; as 

Posturas de Mariana manuscritas pelo secretário da Câmara em 1829 e assinadas pelos 

demais vereadores da municipalidade. A temporalidade estudada, recorda-nos que 

naquele período urgia a construção do Estado Imperial brasileiro, que passava 

necessariamente pela reorientação de comportamentos individuais e de grupos. Para 

tanto, um aparato normativo foi formulado, destinado a regulamentar os espaços 

públicos. À luz do referencial teórico, observamos que este ordenamento incidia 

diretamente sobre os corpos, e, ainda que implicitamente, parece-nos ter educado as 

sensibilidades daqueles que circulavam, conviviam e relacionavam-se naqueles espaços, 

locais fecundos para surgimento, consolidação e transformação de comportamentos, 

num intenso embate de sentimentos e emoções, numa constante interação de 

sensibilidades. A educação dos sentidos, entendida como educação do corpo implica 

numa indissociável relação com as sensibilidades, ou seja, com a capacidade de 

experimentar sensações oriundas de impulsos internos ou da interação com objetos 

externos. É sob esta perspectiva que identificamos na norma estudada um processo de 

natureza educativa não escolar. Quanto esta lei, destacamos a proibição do lançamento 

de imundícias de cheiro desagradável nas ruas e praças da cidade, exemplificando a 

indissociável relação entre sentidos e sensibilidades. Parece-nos que, para uma parte da 

sociedade marianense, aquela que os vereadores representavam, o sentimento de 

repugnância provocado pelo mal cheiro (percebido pelo sentido do olfato) os conduziu a 

estabelecer uma proibição que recaia sobre os corpos dos demais, que também 

circulavam naquele espaço. Entendemos que a proibição, oriunda de uma sensibilidade, 

ao recair sobre os corpos, e ser vinculada a uma penalidade, afetou as sensibilidades 

daqueles que circulavam pelas ruas e praças da cidade desencadeando um processo de 

natureza educativa não escolar. 

Palavras chave: educação dos sentidos e das sensibilidades; espaço público; século 

XIX.  
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Uma instituição cultural entre um patrono polêmico e seu acervo, uma casa 

monumental e seus serviços e pequisa e educação patrimonial? 

Dr. Helder de Moraes Pinto 

UFVJM 

Ederlaine Aparecida Seixas 

Biblioteca Antônio Torres – IPHAN 

 

Este artigo procura analisar o surgimento da Biblioteca Antônio Torres (BAT), em 

Diamantina-MG. Um lugar de memórias, informação e pesquisa. O patrono do 

estabelecimento fundador, um mulato historiador diamantinense, poeta, diplomata e 

nacionalista radical, morto em 1934 na Alemanha. Ao seu acervo, entretanto, o IPHAN 

incorporou uma vasta e diversificada documentação histórica, atualmente aberta ao 

público.  A Biblioteca esta situada na “Casa do Muxarabi”, um imóvel icônico dessa 

área protegida (rua da Quitanda, 48) é a morada da Biblioteca. Um sobrado que arquiva 

aspectos da cultural colonial com marcas mouriscas. O texto esquadrinha o processo de 

união desses dois bens culturais e a ação cultural da Biblioteca também foi sublinhada 

no artigo Criada pela “Lei Nº 2.200, de 12 de Abril de 1954” (Diário Oficial da União - 

Seção 1 - 14/4/1954, Página 6417 (Publicação Original) que determinou: “Art. 1º São 

criados, em Diamantina, Estado de Minas Gerais, o Museu do Diamante e a Biblioteca 

Antônio Torres, o primeiro subordinado a Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional e o segundo a Biblioteca Nacional.” Já o Sr. Antônio dos Santos Torres, 

mulato, prosador, poeta e jornalista de origem diamantinense, herdeiro de um estilo 

satírico no fazer da crítica política e literária.  “Nascido em 1885 em Diamantina–MG, 

filho do ourives Vicente Pereira Guimarães Torres e Maria Amélia dos Santos Torres, 

obteve sua instrução na Escola Normal e no Seminário de Diamantina, onde completou 

sua formação em 1902.” Ora, esta investigação contou com aportes metodológicos 

oriundos da teoria da história, da historiografia sobre Diamantina, da educação 

patrimonial, entre outros; por isso, realizamos pesquisas bibliográficas e documentais 

para produzir os resultados que seguem no trabalho. Esta comunicação se fará em dois 

tempos; o primeiro no circuito oficial do X COPEHE e, o segundo, numa visita guiada à 

‘BAT’. Numa arquitetura que se edificou na América Portuguesa, fundada na 

mestiçagem de influências entre o oriente/ocidente, a Biblioteca Antônio Torres 

homenageia um mulato, ou seja, um estabelecimento cultural que reflete dois 

componentes da miscigenação racial/cultural em Diamantina.      

Palavras Chave: Antônio Torres; Biblioteca; Arquitetura Monumental; Ação Cultura. 

 

l Para além da academia: a formação docente no cotidiano da escola e da família e 

as subjetividades 

 

Márcia Onísia da Silva 

Vanilda de Paiva Bastos 

UFV 

 

Este trabalho é desenvolvido junto aos estudantes de Educação Infantil e tem como foco 

identificar os impactos das ações de Residência Pedagógica na formação para a 

docência, na perspectiva dos estagiários que têm atuado neste programa. O projeto de 

Residencia Pedagógica foi implantado com o objetivo de possibilitar aos estudantes um 

maior tempo de permanência nas escolas, desenvolvendo a regência no campo de 
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atuação, assumindo mais responsabilidades sobre o trabalho e vivenciando, de forma 

mais ativa, as situações do cotidiano escolar. São vinte e cinco bolsistas atuando em 

escolas da cidade, orientados por seus respectivos preceptores. A proposta é de que 

elaborem e desenvolvam suas práticas por meio da execução de projetos escolares 

voltado para a realidade da comunidade onde se inserem. Aplicou-se um questionário 

aos residentes e preceptores com vistas a levantar os aspectos mais relevantes de sua 

atuação para além da academia. A representação dos discentes-bolsistas foi analisada 

por meio de suas respostas e relatos de experiências, além de suas anotações em caderno 

de campo. Como resultado, verificou-se que todos percebem a importância de sua 

atuação nestes espaços, uma vez que são os responsáveis por elaborar, executar e avaliar 

as atividades, sentindo-se atores mais ativos no processo. Os projetos também foram 

avaliados e constatou-se que os mesmos abrangem não só atividades com as crianças na 

escola, mas que houve a necessidade de atingir também a comunidade externa, levando 

ações que envolvem diretamente estes atores. Na perspectiva dos discentes, é 

impossível descolar o trabalho com a criança em sala de aula, do trabalho com a família. 

Os três projetos analisados, cada um um com uma temática diferente suscitaram a 

necessidade desta parceria com a família. Temas como literatura infantil, meio ambiente 

e alimentação, que são trabalhados na escola, acabam tangenciando percepções 

familiares e a forma de adoção da educação que estas almejam e oferecem aos seus 

filhos. As bolsistas levantaram em suas respostas que toda atividade realizada com as 

crianças traziam elementos da educação domiciliar nas falas e comportamentos das 

crianças, o que força a relação com as famílias, pois no âmbito da casa, forjam-se as 

subjetividades das crianças e estas impactam na ação do professor. Como resultado, 

levar as famílias ao espaço escolar constitui-se como estratégia para estreitar as relações 

com as mesmas e trazer o cotidiano das crianças para o espaço escolar, respeitando sua 

história e suas perspectivas enquanto sujeitos que vivem em determinada sociedade e 

trazem as marcas de seu meio incorporadas em suas ações, em seus modos de ser, de 

pensar e agir.  Ainda em andamento, essa pesquisa já possibilitou verificar que os 

futuros professores percebem que são agentes não só de educação, mas de formação de 

cidadãos, sujeitos e escritores da própria história.  

Palavras chave: Formação docente; Educação Infantil; Subjetividade, Famílias.  

 

A Biblioteca Central da Universidade Federal de Sergipe e os processos culturais e 

educativos 

 

Dra. Cristina de Almeida Valença Cunha Barroso 

Aline Rodrigues de Souza Sales 

UFS 

O propósito desse texto é investigar como as ações culturais e educativas foram 

desenvolvidas pela Biblioteca Central da Universidade Federal de Sergipe/BICEN 

desde a sua fundação até o ano de 2018, marco em que a Universidade Federal de 

Sergipe/UFS comemorou 40 anos de existência. Para tanto será imprescindível 

pesquisar o histórico da instituição, sua fundação, missão, objetivo, as formas de 

atendimento, estrutra, serviços e quais ações culturais e educativas que já foram 

desenvolvidas em seu espaço. O caminho metodológico traçado para essa investigação 

permeia a pesquisa qualitativa e irá percorrer os seguintes passos: primeiro iniciaremos 

uma investigação histórica buscando nos arquivos da própria universidade documentos 

escritos como atas, regimentos internos, decretos, relatórios, programas, projetos, 
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fotografias, recortes de reportagens que possam orientar a investigação. Além disso, 

selecionaremos antigos funcionários da UFS e da BICEN para realizarmos entrevistas 

semi estruturadas de modo a colher depoimentos que possam acrescentar dados sobre a 

investigação histórica bem como indicar o funcionamento da instituição e relatar ações 

culturais e educativas que possam ter sido desenvolvidas na biblioteca. Tomaremos 

como conceitos orientadores tanto a ideia de mediação cultural de Perrotti e 

Pierruccini(2007), como o conceito de educação não formal defendido por Gohn(2010). 

Os programas culturais e educativos executados pelas bibliotecas têm diversas funções, 

dentre elas a de aproximar os usuários da instituição, colaborar com a autonomia do 

indivíduo, bem como promover o desenvolvimento social. Fundada em maio de 1968, a 

UFS reuniu diversas faculdades pré-existentes, entretanto a criação da Biblioteca 

Central ocorreu anos depois. Localizada no campus universitário José Aloísio Campos 

em São Cristóvão, a BICEN é aqui compreendida como instituição que promove a 

divulgação e a socialização do conhecimento através do processo de mediação cultural 

e, consequentemente, pode ser concebida como espaço de educação não formal visto 

que o educador, ou melhor, aquele que faz a mediação da informação é a pessoa com 

quem estabelecemos alguma relação e existe uma intensão de aprendizado. 

PC: Processos educativos, Mediação Cultural, Educação não formal, BICEN, UFS.  

 
SESSÃO 16 

PROCESSOS E PRÁTICAS EDUCATIVAS NÃO ESCOLARES 
 

Sob a vigilância do pastor 

Dr. Hilton César de Oliveira 

UEMG 

A presente comunicação objetiva desvelar as intencionalidades subliminares contidas 

nas redações das cartas pastorais, que circularam pelo território mineiro ao longo do 

século XVIII. Sem dúvida, a principal delas é revestir-se em uma prática educativa não 

escolar de longo alcance, voltada a tolher os comportamentos desviantes ao credo 

oficial. Visto por esse prisma, uma carta pastoral adquiria a feição de um estudo 

etnográfico avant la letree, porque embasava-se na investigação precípua do 

comportamento dos fiéis frente à doutrina Tridentina, norteada pela observância de uma 

causalidade interna; qual seja: a identificação do modus vivendi dos paroquianos no que 

respeitava à fé católica, em todas as localidades da diocese. Essa forma particular dos 

fiéis se relacionarem, a seu modo, com os ensinamentos da igreja, produzia uma piedade 

popular forjada nas interações pluriétnicas. Ela era o fruto de um pragmatismo, cujo 

objetivo maior era a sobrevivência conquistada dia após dia, sobrevivência essa, que 

não poderia ser conseguida sem transgressões ao credo oficial. Nesse sentido, 

diagnosticado o modo pelo qual se forjava os modelos alternativos de piedade popular, 

compreendendo sua natureza e suas motivações, o pastor estava melhor qualificado para 

se insurgir contra as formas mestiças de piedade popular, que pudessem oferecer risco 

aos pilares centrais da ortodoxia católica, mantendo de pé a integridade doutrinal da 

Igreja em solo mineiro. Isso posto, as pastorais adquirem forte feição catequética, um 

instrumento claro de uma cultura não escolar, envolvida, em última análise, com a 

manutenção do controle social da população mineira. Em virtude disso, cada carta 

pastoral tem que ser entendida no interior de um ambiente social que a emoldurava, ou 

seja, como elemento de peso na compreensão da formação social mineira. Sendo assim, 
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em 1726, a pastoral de dom frei Antônio de Guadalupe elegeu como ponto central o 

combate à prática do concubinato. De um documento composto em 19 capítulos, em 

que 18 deles são sumários com apenas 01 item, salta aos olhos que um deles, 

exatamente o capítulo de nº 1, dedicado à refração ao concubinato, tenha 6 itens. Com 

isso fica claro o principal objetivo a ser perseguido: o combate à instabilidade social 

produzida pelas uniões livres. Esse movimento é especialmente notado quando da 

constituição das Minas Gerais, na medida em que a ampliação exponencial da 

população mestiça colocava em cheque o modelo de sociedade branca desejado pela 

elite local e referendado pelo poder metropolitano, fazendo com que se fizesse uso da 

educação religiosa como modo de desencorajar as uniões entre brancos e negras.  Já a 

pastoral de dom frei Manoel da Cruz de 1757, elegeu em especial a difusão da oração 

metal precedida da liturgia, a qual os párocos ou capelães deveriam ensinar a doutrina 

cristã a seus fregueses, inclusive escravos. Mas não foi só isso, determinou também a 

fiscalização sobre aos senhores para ver se esses estavam impondo algum embargo aos 

casamentos entre escravos. Há outros elementos em torno dessa questão que podem 

lançar luz sobre o que ocorria nesse contexto, mas sobre isso falarei depois.  

Palavras Chave: Piedade popular; catequese; controle social; Minas setecentistas. 

 

Caminhos de pedras: as histórias de vida e as itinerâncias educativas dos 

charreteiros de Tiradentes 

Jackson Jardel dos Santos 

UFSJ 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar as representações evidenciadas nas narrativas 

de um grupo específico de guias de turismo da cidade histórica de Tiradentes, pela 

perspectiva da História da Educação. Devemos considerar que os guias de turismo, 

neste trabalho representados pela figura do charreteiro, trabalham como ponte de 

comunicação. Considerando o perfil e disponibilidade de alguns turistas, o charreteiro 

acaba por se tornar a única e principal fonte de informação entre a cidade escolhida 

como destino de viagem e o viajante. A pesquisa pretende analisar as práticas 

educativas destes sujeitos, desde a produção do conhecimento e construção das 

narrativas até a verbalização ao público alvo, fazendo com que este breve momento de 

contato seja considerado um momento de aprendizagem. A abordagem deste objeto de 

pesquisa é relevante, pois pode contribuir para as reflexões acerca da elaboração de uma 

educação turística e de formação destes profissionais e também dissolver preconceitos 

percebidos acerca da profissão. Serão empregadas as contribuições de Roger Chartier ao 

situarmos a parte da história das representações, Maurice Halbwachs ao considerarmos 

a memória no campo de pesquisa e Paul Thompson, no que se refere à História Oral. A 

principal fonte de dados desta pesquisa será a fonte oral, por meio de entrevistas de 

histórias de vida, que darão à pesquisa um aspecto vivo. A pesquisa também irá analisar 

as narrativas dos sujeitos pela observação dos mesmos em pontos específicos da cidade, 

considerados estratégicos e de grande movimento e outras fontes documentais que 

poderão ser encontradas em arquivos pessoais ao longo do processo de entrevista, como 

cartas, diários, e fotografias, que possam contribuir para a compreensão dos 

testemunhos. O que se pretende por esta abordagem de pesquisa e recolha de dados, é 

compreender por meio de entrevistas de história de vida individuais, como são as 

práticas sociais deste grupo da cidade de Tiradentes e como as memórias, simbolismos, 

representações são compartilhadas pelo grupo. Ademais, como se dão os processos de 
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sociabilidade, as trocas de experiências, os conflitos e entendimentos, a troca de saberes 

e se eles existem. Intenta responder ao questionamento inicial e mais elementar, ou seja: 

como o conhecimento transmitido por eles nos roteiros turísticos foi construído. Mas vai 

além da simples resposta. Tenciona também compreender o processo, quais itinerâncias 

foram percorridas para este conteúdo ser adquirido, de qual lugar dos sujeitos falam, se 

consideram a atividade que desenvolvem um patrimônio intangível de Tiradentes e se 

têm a dimensão de sua posição enquanto educadores que constroem práticas educativas 

não escolares. 

Palavras Chave: Memória; história de vida; representação; patrimônio intangível. 

 

Práticas de recreação para os jovens rurais dos 4-H Clubs dos Estados Unidos e 

dos Clubes 4-S do Brasil: a circulação de um modelo 

 

Dr. Leonardo Ribeiro Gomes 

 

Nessa comunicação problematizo as práticas de recreação que estiveram em circulação 

e envolveram os meninos e meninas dos clubes juvenis rurais dos Estados Unidos 

denominados de 4-H Clubs (Head, Hands, Heart, Health) e os Clubes 4-S (Saber, 

Sentir, Saúde, Servir) do Brasil, como foco naqueles desenvolvidos em Minas Gerais. 

Pelos clubes buscava-se a modernização das formas de produção agropastoris, a 

preparação da mão-de-obra e melhoria da qualidade de vida nos distintos meios rurais 

dos dois países. Uma das práticas desenvolvidas para tais propósitos foi o 

desenvolvimento de um conjunto de práticas que nessa comunicação denomino 

genericamente de recreação. Assim, as brincadeiras, o lazer, as festas, o tempo livre dos 

meninos e meninas dos clubes foram consideradas dimensões que contaram com a 

intervenção dos técnicos extensionistas ligados aos Serviços de Extensão dos 

respectivos países. Estava no horizonte dos clubes que os jovens fizessem “bom uso” 

dos momentos que não estivessem envolvidos com práticas agropastoris ou nos afazeres 

do lar ou das propriedades. O cuidado em relação ao jovem deveria ser integral. 

Cuidado esse que se confunde, pelo menos nas prescrições, com a ideia de vigilância. 

Assim um conjunto de práticas de recreação foram desenvolvidas com o intuito de 

contribuir com a formação dos jovens rurais. Nas concepções difundidas sobre os 

jovens rurais, estes só poderiam se constituir como cidadãos caso tivessem as “melhores 

orientações”. Todo o tempo do jovem deveria ser acompanhado pelo olhar atento do 

adulto. Um jovem ordeiro, pacífico, trabalhador e obediente só poderia ser alcançado, 

segundo as prescrições para esse público das distintas realidades, caso fossem adotados 

os princípios constitutivos de tais clubes de forma repetitiva e metódica. Adoto nessa 

comunicação uma análise baseada em fontes das duas realidades constituídas por 

programas, relatórios, folhetos, manuais, revistas e jornais, contrastando as duas formas 

de clubes juvenis. Em termos cronológicos e metodológicos adoto um tempo alargado e 

procuro demonstrar como as práticas de recreação pensadas para a realidade norte-

americana nas décadas de 1920 e 1930 chegaram à realidade mineira nas décadas de 

1950 e 1960, dando prosseguimento a uma tradição ao mesmo tempo que recebia 

adaptações junto aos contextos locais no Brasil, como foi o caso de Minas Gerais. 

 

Repensando Tradições: o projeto Pátria Amada Esquarteja e as relações entre 

história, memória e educação. 

Natália Félix de Melo 

UFU 
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O presente trabalho trata-se de um desdobramento da pesquisa monográfica que 

desenvolvi para conclusão da graduação. Fundamenta-se na análise das relações entre 

história, memória e educação a partir do projeto Pátria Amada Esquartejada, idealizado 

pelo Departamento do Patrimônio Histórico e pela Secretária de Cultura do Município 

de São Paulo no ano de 1992. A fonte de pesquisa utilizada é o livro resultante do 

projeto, que teve como eixo central o tema nação, seus significados sociais e políticos, 

debatendo o sentido de ser brasileiro a partir dos símbolos nacionais, questionando a 

unidade imposta pelos símbolos, em contrapartida à diversidade e às desigualdades que 

constituem a nação brasileira. Constitui-se como um trabalho analítico, apresentando e 

afirmando o projeto Pátria Amada Esquartejada como um instrumento de inspiração 

para a reflexão em torno da desconstrução tradicional da forma de compreender os 

símbolos nacionais e suas representações bem como a construção da memória. Nesse 

trabalho o projeto em questão é considerado uma ferramenta para o fomento de debates 

e planejamento de atividades transformadoras no âmbito do ensino de História. 

O que aqui pretendo é acima de tudo propor uma reflexão em torno de questões sociais 

que tangem a realidade brasileira, sem a pretensão de afirmações rígidas nem 

elucidações definitivas, é um demonstrativo do papel do professor e dos significados 

dos seus discursos, que acaba por nos direcionar a pensar o sentido da escola e do 

ensino de História na formação do sujeito critico, pensar que a produção dentro desse 

espaço instituído como o “produtor do saber” vai muito além dos seus muros, faz parte 

do desenvolvimento humano dos sujeitos dessa nação brasileira.  

O projeto Pátria Amada Esquartejada é aqui considerado também como uma ferramenta 

para a desconstrução de reproduções sobre nação e símbolos dentro da historiografia 

tradicional e do ensino de história, se apresentando como uma ferramenta de apoio na 

construção de planejamentos de aulas e/ou atividades que debrucem em reflexões em 

torno do conceito de Nação, sendo possíveis de execução dentro ou fora do espaço 

escolar.  

Valorizar as experiências e os lugares sociais para produzir nossos planejamentos de 

aula, prezar e valorizar a interpretação das dimensões da realidade é um modo efetivo 

de tornar visíveis e expressivas a memória e a sensibilidade humana. 

Palavras chave: Pátria Amada Esquartejada; Memória; Educação; Ensino de História. 

 

A Infância na Colônia José Teodoro sob o olhar do Fotógrafo João da Costa (São 

João del Rei, 1960 - 1970). 

Virginia Aparecida Ambrosio 

UFSJ 

 

Nas últimas décadas, criança e a infância têm sido tomadas como objetos de estudo no 

campo da História da Educação. Diversos são os historiadores e as pesquisas que se 

debruçam sobre as fontes referentes a esses objetos no intuito de compreender as 

correlações e também diferenças entre ser criança e viver a infância. Todavia, as fontes 

mais utilizadas são aquelas que referenciam a assistência infantil e a vida escolar das 

crianças, diante principalmente de documentos escritos e/ou fotografias que revelam a 

rotina e as práticas educacionais dentro da escola. De maneira geral, pode-se afirmar 

que a História da Infância tem sido registrada por médicos, professores, padres, 

legisladores e educadores. A partir dos relatos desses profissionais que se tem notícias 

históricas sobre essa fase da vida, uma vez que os relatos das próprias crianças são 
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fontes raras em arquivos públicos e particulares. Este trabalho tem como tema central a 

infância na zona rural de São João del-Rei, mais precisamente na Colônia José Teodoro, 

nas décadas de 1960-1970. Os documentos que servem de base para o trabalho são 

fotografias realizadas por um fotógrafo amador, que deixou o legado de mais de cem 

fotos a sua família: o Sr. João da Costa. Durante muito tempo, a fotografia ocupou uma 

posição subalterna quando tomada como documento histórico, sobretudo por uma visão 

positivista de que a fotografia é a descrição da realidade e, portanto, mera ilustração dos 

documentos textuais. Este trabalho visa a pensar a fotografia como documento histórico 

que possibilita a percepção da construção do ideal de infância. A partir da análise 

historiográfica das imagens produzidas pelo Sr. João da Costa, à luz de importantes 

historiadores como Philippe Àries (1981) e Mary Del Priore (1991) é possível destacar 

imagens fotográficas de crianças em seu cotidiano. Apesar de essas imagens terem sido 

produzidas por um adulto, o material e o tema de estudo têm sido pouco explorados por 

nossa historiografia. Há, nas imagens eternizadas pelas fotografias do Sr. João da Costa, 

a presença de alguns brinquedos, raros para a época, devido à condição financeira das 

famílias fotografadas e ao cotidiano do brincar daquela época, em que os brinquedos 

industrializados eram menos populares. Por esse motivo, o seu destaque nas fotografias 

era tão importante e significativo. Outro relevante momento fotografado era a festa da 

Primeira Comunhão. Ao longo da construção do conceito de infância na história, essa 

solenidade foi se tornando referência em muitas infâncias vividas. Desta maneira, 

reitero a originalidade de suas fotografias como fontes primárias para a História da 

Educação, sobretudo para a História da Infância, visto a quase inexistência de imagens 

semelhantes e de pesquisas que revelem a construção da infância e o cotidiano das 

crianças no período tomado como referência.  

Palavras Chave: Infância; Fotografia; Infância Rural. 
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