
OS DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSE
NA PERSPECTIVA  DO  PROFESSOR  PDE

Produções Didático-Pedagógicas

Versão Online     ISBN 978-85-8015-079-7
Cadernos PDE

II



 
PARANÁ 

GOVERNO DO ESTADO 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO 
PARANÁ 

SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PDE 
 
 
 

Título PESQUISA HISTÓRICA DAS INSTITUIÇÕES 
ESCOLARES: uma nova perspectiva em Educação 
 

Autor Rute Libanio 

Escola de Atuação Colégio Estadual Conselheiro Carrão Ens. F. M. e 
Profissionalizante. 

Município da escola Assaí - PR 

Núcleo Regional de Educação Cornélio Procópio 

Orientador Adálcia Canedo da Silva Nogueira 

Instituição de Ensino Superior Universidade do Norte do Paraná (UENP) – Campus 
Cornélio Procópio 

Área do Conhecimento Pedagogia 

Produção Didático-Pedagógica  Unidade Didática 

Relação Interdisciplinar  História, História da Educação, Sociologia da Educação, 
Filosofia da Educação.  

Público Alvo  Equipe de Gestão Escolar 

Localização  Colégio Estadual Conselheiro Carrão Ens. F. M. e 
Profissionalizante,  Assaí– Pr. 

Apresentação  O presente estudo propõe um repensar sobre as 
instituições escolares. Apresenta um breve histórico das 
transformações ocorridas no campo da educação e as 
contribuições das ciências para modificações no modo 
de ver as escolas. Oferece a pesquisa histórica das 
instituições escolares para estreitar as relações entre a 
escola e os diferentes sujeitos, principalmente dos 
profissionais da educação. Apresenta um conjunto de 
motivos para pesquisar sobre as instituições escolares 
e procedimentos de como realizar uma pesquisa 
histórica acerca da escola, com exposição de 
orientações específicas da metodologia.     
 O estudo vincula-se à área da História da educação 
com centralidade na linha de pesquisa História das 
Instituições Escolares. Os autores que fundamentam o 
estudo sobre instituição  são Saviani (2005); Nosella e 
Buffa (2005); Gatti JR (2002); sobre fontes históricas 
são Lombard, (2004), Ragazzini (2001); para tratar da 
História das Instituições Escolares, temos Silva (2009), 
Saviani (2007) e Nogueira (2012).  

Palavras-chave  Educação. Pesquisa histórica.  Instituições escolares 

 



PESQUISA HISTÓRICA DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES: uma nova perspectiva 

da Educação. 
 

Rute Libanio1 

rutelibanio@hotmail.com 

Adálcia da Silva Canedo Nogueira2 

adalciacaneddo@uenp.edu.br 
 

RESUMO  

 

O presente artigo propõe um repensar sobre as instituições escolares. Apresenta um breve histórico 
das transformações ocorridas no campo da educação e as contribuições das ciências para 
modificações no modo de ver as escolas. Oferece a pesquisa histórica das instituições escolares para 
estreitar as relações entre a escola e os diferentes sujeitos, principalmente dos profissionais da 
educação. Apresenta um conjunto de motivos para pesquisar sobre as instituições escolares e 
procedimentos de como realizar uma pesquisa histórica acerca da escola, com exposição de 
orientações específicas da metodologia. O estudo vincula-se à área da História da educação com 
centralidade na linha de pesquisa que se concentra na História das Instituições Escolares. Entre os 
autores, tem-se Saviani (2005), que trata sobre instituição;  Lombard (2004) e Ragazzini (2001) sobre 
fontes históricas; Nosella e Buffa (2005); Gatti Junior (2002); sobre a História das Instituições 
Escolares e Saviani (2005), Nosella e Buffa (2005); Gatti JR (2002), sobre a metodologia da pesquisa 
na linha da história das instituições escolares no Brasil:  

 

Palavras-chave:Educação. Pesquisa histórica.  Instituições escolares. 

 

 

Introdução 

 

Um dos grandes dilemas vividos hoje pelas sociedades contemporâneas está 

relacionado à perda do referencial histórico, pois à proporção do dinamismo das 

ações presentes, a história passada tende a cair no esquecimento. 

Desse modo, o intuito desse estudo é interpretar por meio da pesquisa as 

fontes preservadas objetivando ainda socializar o processo de investigação, 

materialização e divulgação da História da Instituição Escolar promovendo laços 
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indenitários e sentimento de pertença de uma comunidade escolar para com sua 

instituição. 

No presente relatório, apresenta-se caracteriza-se as transformações 

ocorridas no campo da pesquisa, em específico da História da Educação, com o 

recorte da recente linha de pesquisa da História das Instituições Escolares que tem 

se legitimado no Brasil. 

O estudo aborda intenções e motivos para se realizar a pesquisa histórica e 

apresenta um conjunto de elementos estruturantes para a realização do estudo, 

sendo possível visualizar o potencial da investigação para a conscientização da 

necessidade de preservação dos arquivos escolares. 

Sugere, a partir de fontes bibliográficas, orientações metodológicas sobre a 

realização da pesquisa na recente linha inaugurada como História das instituições 

Escolares ou Educacionais, como maneira apresentar as fontes documentais e 

históricas existentes referentes à criação e institucionalização de uma unidade 

escolar.  

 Dessa maneira, o registro da história propõe-se a compor o Marco 

Situacional do Projeto Político Pedagógico permitindo descrever as circunstancias 

em que se criou e se desenvolveu determinada trajetória institucional: contexto 

econômico, político e sociocultural.  

  

 

SOBRE PESQUISA EM HISTÓRIA, HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO E DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES 

 

De acordo com Minayo (1994), a pesquisa é o processo em que o 

pesquisador assume uma atitude teórico-prática de aproximações contínuas da 

realidade, em um percurso inacabado e permanente. 

Quando se trata da pesquisa no campo social é invariavelmente de 

abordagem qualitativa e de acordo com Mynano (1994) esta apresenta 

especificidades de seu objeto de estudos, quais sejam: 
 

a) Histórico-temporal - pode ser mudado. 
b) Consciência histórica - não apenas do pesquisador, mas de toda a 
sociedade. 
c) Identidade, como sujeito ao pesquisar relações humanas o 
pesquisador se identifica em algum ponto com ela. 
d) Intrínseca e Extrinsecamente Ideológico – propaga interesses e 
visões de mundo, historicamente construídos que submete e resiste aos 
limites dados pelos esquemas de dominação vigentes. 
e) Essencialmente Qualitativo – a realidade social é mais abrangente 
que as teorias e estudos delineados sobre ela (MINAYO, 1994, p.21-23). 
 

 Desse modo, a pesquisa qualitativa difere de abordagens quantitativas, 



centradas em números, antes abarca a dimensão da análise e descrição sob as 

quais podem ser abordadas as instituições. De outra forma, como prossegue o 

autor, 

 

 

O processo de pesquisa estabelece uma atividade cientifica básica que por 
indagação, reconstrução da realidade alimenta a atividade de ensino e a 
atualiza frente à realidade, contudo estabelece pensamento e ação, já que 
nada pode ser intelectualmente um problema sem antes ter sido um 
problema da vida prática (MINAYO, 2001, p.17).   

                                             

Assim, considera-se a pesquisa com enfoque na História da Educação 

relevante para refletir sobre a prática de investigação que se tem desenvolvido na 

pesquisa sobre a história das instituições escolares.  

E no caso a que se propõe importa o recente processo de instauração dos 

estudos historiográficos. Nesse sentido que Jacques Le Goff (2003) afirma que: 

 

 
É oportuno esclarecer que a historiografia é concebida por nós como um 
ramo da ciência da história que estuda a evolução da própria ciência 
histórica no interior do desenvolvimento histórico global, ou seja, 
historiografia é a história da história (LE GOFF, 2003, p. 28). 

 

 Assim, percebe-se que a historiografia da educação acontece gradualmente, 

esboçando a capacidade de narrativa e comunicação entre grupos de pesquisa que 

diversificam, multiplicam e refletem os acontecimentos de todo o campo de pesquisa 

pelos quais perpassa a história da educação e suas diferentes linhas de 

investigação: a história da criança, a história da família, etc. 

No caso das pesquisas sobre instituições escolares do avanço deu-se na 

década de 1990, pois até então pouco se pesquisava nessa perspectiva no Brasil.  

De acordo com Nosela e Buffa (2005), destacam-se três momentos dessa 

pesquisa, situando-se o primeiro entre 1950 e 1960, período que antecede aos 

programas de pós-graduação. A pesquisa e a produção historiográfica da educação 

brasileira desenvolveram-se na antiga seção de Pedagogia da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras (FFCL) da Universidade de São Paulo (USP).3 

Em 1955, criou-se o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais (CBPE) e o 

Conselho Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo (CRPE-SP), um dos 

cinco centros regionais criados pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 
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(INEP). O Conselho Regional funcionava em um prédio no campus USP, pela 

facilidade de integração com a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras. Em 

decorrência dessa integração, houve melhoria nas pesquisas em educação, em 

virtude do caráter político, sociológico e histórico que passou a orientar as pesquisas 

educacionais da época.  

Nesse processo, um fato relevante foi a elaboração da Lei de Diretrizes e 

Bases (LDB), aprovada em 1961, e a expansão do ensino superior a partir de 1950, 

que se estende para o interior do Estado de São Paulo com a criação de seis 

institutos de Ensino Superior nas principais cidades do interior paulista (futura 

UNESP). 

Nesse contexto, deu-se ênfase à realização de debates, a publicações que 

veicularam a realidade da educação brasileira. A principal discussão ensejada foi a 

respeito da democratização do ensino, tendo com tema de pesquisa a educação e a 

sociedade.  

De acordo com Tanuri (1998) historiografia atual aponta as décadas de 1950 

e 1960 como o despertar nas pesquisas em História da Educação Brasileira. Nessa 

época, já havia alguns registros e artigos sobre instituições de ensino, de autoria de 

José Ferreira Carrato, sobre as origens do colégio Caraça e de Maria Aparecida 

Rocha Bauab, sobre a única escola normal criada no período empresarial em São 

Paulo-SP. 

 A partir de 1970, com a criação dos cursos de pós-graduação na área 

educacional, tornou-se possível um estudo mais aprofundado da História da 

Educação, a realização de congressos, seminários regionais, nacionais e 

internacionais, como o Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação 

(COLUBHE) e outros.  

Neves (2005) afirma que, 
 

 

                       O intercâmbio proporcionou considerável aumento quantitativo e mais ainda 
qualitativo no estudo da História da Educação. Nas pesquisas tanto 
específicas como gerais, os pesquisadores buscam cada vez mais os 
fragmentos de assuntos da história política tradicional brasileira, como das 
épocas do Brasil Colônia, Império e República, como também buscam 
novos caminhos, com possibilidades de interpretações de assuntos do 
passado ou novos. Esses conhecimentos foram de vital importância para a 
evolução, constituição, solidificação e sustentação da História da Educação 
no Brasil (p.22).  

 

O aspecto positivo da escolarização da pesquisa decretado pela 

institucionalização de pós-graduação, está no fato que a produção do conhecimento 

incorporou as atividades de ensino. Por outro lado, o ponto negativo é a 

burocratização acadêmica, que nivelou, pela priorização dos títulos e diplomas, 



pesquisas de alta qualidade a pesquisas menos importantes, (Monarcha (2004). 

Durante o militarismo, a reação política que se destacou positivamente foi o 

fortalecimento do pensamento crítico pela leitura de autores importantes como os 

clássicos Marx, Gramsci, Althusser, Adorno, Foucault e outros, que incentivaram o 

pensamento pedagógico com um padrão desconhecido até a ditadura militar, 

conforme Nosela e Buffa (2005).  

Os autores pontuam que, nos anos de 1990, teve início o terceiro momento 

com o desenvolvimento dos estudos históricos da educação e a consolidação da 

pós-graduação, período marcado por crises e mudanças de paradigmas. É proposto 

um pluralismo epistemológico e temático com privilégio ao estudo de objetos 

singulares. Nesta fase, o aspecto positivo é a ampliação das linhas de investigação, 

pela diversificação teórico-metodológica assim como de fontes de pesquisa, como 

nos abonam Nosela e Buffa (2005). 

  De acordo com os mesmos autores, dá-se na verdade uma fragmentação 

epistemológica e temática que entrava a compreensão da totalidade do fenômeno 

educacional. Conforme estudiosos essa crise paradigmática vem de um grande 

movimento antimarxista e do abandono da perspectiva histórica da educação, 

conforme Nosela e Buffa (2005). 

 Desse modo, o trabalho investigativo em educação volta-se a realidades 

escolares concretas, com instrumentos de pesquisa variados e com a constituição 

de novas fontes históricas.  

José H. Rodrigues (1978) assinala que o trabalho histórico se inicia com as 

pesquisas dos meios conhecidos que são as fontes das pesquisas históricas. 

Apenas parte do trabalho se inicia e termina com exame crítico das fontes, o 

restante prossegue com os trabalhos de interpretação e composição realizados pelo 

historiador. Sendo assim o objeto da história não se restringe à caça e à descoberta 

de documentos mediadores do conhecimento, mas na reconstituição da história, 

alicerçada em documentos autênticos e seguros, (RODRIGUES, 1978). 

 Assim, a contextualização histórica se dá sobre bases documentais, a partir 

da legitimação de novas fontes para a construção da históriografia. 

Nesse aspecto Lombard (2004) postula que: 
 

 

As fontes resultam da ação histórica do homem e, mesmo que não tenham 
sido produzidas com a intencionalidade de registrar a sua vida e o seu 
mundo, acabam testemunhando o mundo dos homens em suas relações 
com outros homens e com o mundo circundante [...] 
[...] “lítico, cerâmico, documentos escritos, testemunhos orais, produções 
iconográficas, audiovisuais, eletrônicos, etc.” (LOMBARD, 2004,  p.155-
156). 
 

Na pesquisa histórica, as fontes e os documentos são requisitos fundamentais 



para a produção e sistematização do conhecimento. Entretanto, não existe nas 

instituições escolares e educacionais numa dimensão mais amplo, uma cultura 

arquivista de levantamento, seleção e catalogação de fontes para a preservação da 

memória histórica. 

Por não haver na instituição escolar noções e princípios arquiviticos, não há 

também um arquivo inativo organizado no sentido histórico. Inexistem documentos 

ou os que existem não são suficientes e outras vezes são incompletos e até 

inverossímeis. Por certo a pesquisa exige uma minuciosa análise das fontes e 

elaboração detalhada do problema, para que se identifiquem os documentos mais 

relevantes a serem descritas (MARROU, 1996). 

 Desta maneira, frisamos que a pesquisa na área da História da Educação 

com centralidade na História das Instituições Escolares requer a identificação de 

fontes confiáveis e a interpretação dessas fontes e documentos são elementos 

basilares e representam o fundamento para a compreensão da trajetória 

institucional. 

 Nessa perspectiva, Ragazinni destaca que: 

 

 

Existem fontes específicas para o estudo de um autor, de um professor 
excepcional. Existem fontes para o estudo de uma instituição local, uma 
escola, um lugar, um ambiente. Na história local e específica de uma 
escola, estão dispostos todos os problemas conexos à história desse local, 
não obstante eles ganhem significado somente quando colocados em 
contraste com outros locais, ou seja, contextos diferentes referentes à 
história nacional (RAGAZZINI, 2001, p. 21). 

 

 As fontes constituem, por tanto componente imperativo tanto a produção da 

história quanto a evitar a mera reprodução de dados artificiais e 

descontextualizados. Neste sentido, consideram-se fontes históricas escolares a 

serem sistematizadas, interpretadas e descritas os seguintes elementos: aspectos 

de identidade da criação da Instituição Escolar, quais sejam, documentos 

administrativos comprobatórios como registros de matrícula, atas de reuniões, atas 

de posse, de exames, boletins de frequência e de avaliações de alunos, diários de 

classe, livro de assinaturas de ponto, currículos de professores e funcionários, atos 

disciplinares, matriz curricular do curso, boletim de frequência e nota de alunos, 

número inicial de turmas, caracterização do perfil socioeconômico dos/as 

estudantes, entre outros. 

Valem ainda como fontes Atas de Termo de posse de diretores, professores, 

funcionários, formação inicial dos profissionais e condições históricas para ingresso 

na profissão, Nogueira (2012). 

Esses documentos do cotidiano escolar constituem fontes documentais que 



confrontados com as fontes bibliográficas possibilitam uma análise mais acurada do 

contexto em que se insere a história institucional de determinada unidade escolar. 

Como postula Ragazzini (2001), 
 

A fonte é uma construção do pesquisador, isto é, um reconhecimento que 
se constitui em uma denominação e em uma atribuição de sentido; é uma 
parte da operação historiográfica. Por outro lado, a fonte é o único contato 
possível com o passado que permite formas de verificação [...] A fonte 
provém do passado, é o passado, mas não está mais no passado quando é 
interrogada. A fonte é uma ponte, um veículo, uma testemunha, um lugar de 
verificação, um elemento capaz de propiciar conhecimentos acertados 
sobre o passado (RAGAZZINI, 2001, p. 14). 

 

              Logo, buscar fontes relevantes à história das instituições escolares 

é um desafio para o pesquisador, porém não é algo que deve impedir o trabalho 

pretendido, pois são várias as fontes a se buscar para a construção da história. 

Nessa direção, as fontes orais constituem uma das alternativas legítimas a se 

empreender na busca da preservação da memória histórica das escolas.  
 

 

Pesquisa sobre Instituições Escolares: Caminho e Percurso. 

 

Para Saviani (2005), as instituições escolares com seus dirigentes, meios e 

instrumentos por eles operados, constituem-se como um sistema de práticas criadas 

como unidades de ação, com finalidades a serem perseguidas para satisfazer 

necessidades humanas. 

 De acordo com esse autor, a educação, enquanto realidade irredutível nas 

sociedades humanas desenvolve-se, a princípio, espontaneamente, de forma 

assistemática, de modo indiferenciado em relação às outras práticas sociais. As 

instituições escolares surgem então, como uma forma institucionalizada de 

educação.   
Dessa maneira, o objetivo de mobilizar os profissionais da educação a uma 

nova compreensão acerca da história escolar, com base nas idéias de 

pesquisadores na linha da história das Instituições escolares, apresentam-se aqui 

alguns norteadores de como realizar um trabalho nesse campo da pesquisa a partir 

de autores referenciais.  

Gatti Junior (2002), por exemplo, assinala que a pesquisa histórica sobre as 

escolas procura investigar o que ocorre nelas, buscando a compreensão dos fatores 

que constroem um sentido próprio à instituição dentro do contexto de que ela faz 

parte, mesmo com as mudanças ocorridas no passar do tempo. 



 Afirma que: 

A história das instituições educativas tem melhorado no contexto dos 
estudos de história da educação no Brasil, renovando o campo da história 
da educação e organizando-se como um novo campo temático da 
historiografia da educação brasileira (GATTI JUNIOR, 2002, p.19).  

 
 
 É nesse nicho de pesquisa que se insere este estudo. Tem-se ciência que os 

métodos e procedimentos da pesquisa diferem de acordo com a realidade 

pesquisada. É significativo, no entanto considerar a metodologia e parâmetros de 

análise a partir dos quais o historiador estabelece a relação dos fatos históricos, 

econômicos, políticos, sociais e culturais com a história institucional pesquisada.  

   Como reiteram Sanfelice, Saviani e Lombardi (1999), 

 

                                      O ponto decisivo permanece aquele das categorias e das relações com as 
quais a temática é descrita e interpretada. Assim, em cada pesquisa 
histórica, aquilo que é relevante e explicativo não é a descrição de um 
campo ou de um tema, não é a enumeração dos fatores históricos, mas, 
preferivelmente, as suas relações quantitativas, qualitativas e dinâmicas 
com o objeto (que, justamente, é assim descrito e explicado na sua 
relevância e dinâmica (SANFELICE,1999, p.23,24).  

 

Dessa maneira, apresentam-se nesta seção alguns fundamentos do estudo 

historiográfico sobre as unidades escolares, delineando-se primeiramente os 

cuidados com o trabalho de pesquisa no caso na linha de investigação de que trata 

esse estudo. 

Inicialmente, pretende-se verificar se a instituição já possui algum registro de 

sua história. Na sequência, a fim de eleger os entrevistados, em relação ao perfil 

desejado, será feita a opção pelos profissionais que preferencialmente tenham vivido 

o processo de institucional à época delimitada e possam preencher lacunas de 

dados não encontradas no acervo inativo da escola, na biblioteca da cidade, na 

câmara municipal de vereadores, no jornal local, se existir. Ainda no Núcleo 

Regional de Ensino e outros órgãos que demandem acervo histórico documental. 

Pois, como afirma Le Goff (1996),  

 
 

Só a análise do documento enquanto monumento permite à memória 
coletiva recuperá-lo e ao historiador usá-lo cientificamente, isto é, com pleno 
conhecimento de causa (LE GOFF, 1996, p. 545). 
 

Após a seleção e organização de fontes, parte-se para a elaboração e a 

realização da aplicação do instrumento de coleta de dados (entrevista/questionário) 



com os profissionais da escola. 

Recomenda-se um roteiro com questões semiestruturadas voltadas à 

trajetória escolar e à vida profissional/funcional no período delimitado preenchendo 

lacunas existentes na investigação, de maneira que possibilitem a apreensão e 

compreensão de possíveis fatos da instituição escolar e dos entes pesquisados que 

não se tenha obtido nas fontes documentais. 

E importante no registro da história observar a percepção das fontes orais 

acerca da prestação de serviços da Instituição à comunidade no sentido de verificar 

qual a compreensão a cerca das mudanças ocorridas em sua trajetória assim como 

a contribuição sociocultural e ainda de profissionalização aos cidadãos no município. 

Nessa direção Nogueira (2012) diz que: 
 
 
Consideramos as fontes orais relevantes documentos que complementam à 
documentação escrita, imprescindíveis para preencher lacunas na 
recomposição de fatos históricos. Possibilita recuperar memórias públicas 
ou culturais a respeito de uma determinada instituição ou sobre algum tipo 
de documento investigado [...] (NOGUEIRA, 2012, p. 76) 

 

Após o trabalho de coleta das fontes orais (entrevista/questionário), realiza-se 

a análise das informações obtidas, no sentido de interpretar os depoimentos 

estabelecendo a relação existente com os dados documentais já coletados já 

coletados. 

É relevante observar a partir do confronto das fontes acervadas e das fontes 

orais a forma de preservação da Memória da instituição e ainda os mecanismos de 

relacionamento desenvolvido pela gestão da escola com o público externo: há livro 

de registros de visitas? Livro ata que registre reunião de sensibilização do público 

externo? Ou de como a gestão escolar no transcorrer de sua história divulgou seu 

trabalho social e pedagógico para além dos muros da escola? 

Portanto, pontuam-se alguns dos elementos importantes referenciando-se em 

fontes bibliográficas pesquisadas, para a realização da pesquisa acerca das 

instituições escolares.  
Além dos elementos anteriores, propõe-se a partir de agora um breve roteiro 

explicativo e didático sobre como pesquisar instituições escolares.  

No primeiro momento ressalta-se a importância quanto à clareza com relação 

a Instituição Escolar que se vai pesquisar. Orienta-se que se deve pautar no 

significado histórico e social da escola, ou seja, quando se trata de uma instituição 

em que não há registro de sua historia e de seu trabalho já contextualizado e 

reconhecido pela sociedade local. 

Considerando-se também que toda escola deixa marcas, pegadas no 



município por sua contribuição sócio cultural e ainda, com relação aos alunos que 

formou, há que se delimitar o período que se irá materializar da história da instituição 

em virtude das disposições reais e do tempo que se tem para fazê-lo. 

Entendendo a contribuição da escola tem caráter sócio-cultural de extrema 

relevância independente de onde esteja inserida, este estudo tem recorte regional e 

vincula-se ao Gephisnop/Histedint4 que pesquisa sobre a história das instituições 

escolares do Norte Pioneiro. 

Nogueira (2012) afirma que: 

 
 

O devir humano, a hominização passa pela dimensão de que o homem 
esteja integrado, inserido no processo cultural de seu tempo e no seu 
espaço social, e historicamente a educação precisa ser entendida e deve 
ser considerada uma das atividades basilares em todas as sociedades. 
Uma das funções da educação formal é levar as sociedades humanas à 
apropriação dessa cultura. Assim, a sociedade e suas diferentes formações 
instituíram a escola como a instituição responsável pela perpetuação da 
herança cultural às gerações (NOGUEIRA, 2012, pg.73) 
 

É importante ressaltar que toda Instituição escolar tem densidade histórica, 

que vai depender de o pesquisador registrar a contribuição por ela feita em sua 

trajetória na sociedade local, de maneira que se identifiquem nesta escola traços 

significativos da história pessoal do sujeito, mas também as contradições 

econômicas, políticas e sociais vividas por essa comunidade escolar. 

Como pondera Nogueira (2012): 

 
Assim, não há instituição sem cultura e sem história, e esta última, sem 
contexto econômico, político e social. Equivale dizer que o exame detalhado 
da identidade histórica institucional de uma escola, no sentido de 
interpretar-lhe os sentidos em seus diferentes aspectos, é passível de 
construir sobre ela leituras ainda não efetivadas, desvelar-lhe facetas e 
sentido antes não alcançados. (NOGUEIRA, 2012, pg.73) 
 
 

No segundo momento evidencia-se a necessidade do seleção das fontes, 

salientando-se que é necessário ter livre acesso às fontes para o estudo. Sugere-se 

consultar diferentes fontes de acordo com o objetivo da pesquisa, conforme se 

                                                           

4 Grupo de Estudo e Pesquisa em História e Filosofia da Educação e das Instituições Escolares do 
Norte Pioneiro do Paraná – UENP – Campus de Cornélio Procópio. 
 

 

 



Passa a pontuar: 

- Bibliografia pertinente: livros, revistas, boletins, monografias, memórias, 

dissertações, teses, relatórios, folders, sites, entre outros;  

- Documentos do acervo da escola: atas, livros de matrícula, anuários, 

programas de disciplina, fotografias entre outros; 

- Jornais da época; 

- Documentos da Câmara Municipal, dos arquivos ou museus e também em 

pequenos arquivos particulares; 

- Mapas e plantas; 

- Legislação pertinente;  

- Produção de fontes (entrevistas e questionários). 

Portanto, identificar dentre as fontes de estudos quais melhor atendem a 

finalidade da pesquisa se torna primordial para o sucesso do trabalho 

(MAGALHÃES, 2005).  

No terceiro momento, têm-se a metodologia de redação do relatório de da 

pesquisa. De acordo com Paolo Nosella e Esther Buffa (2005), orienta-se que o 

pesquisador faça parte de um grupo de pesquisa ou de estudo que se interesse pelo 

assunto para alcançar o nível rigoroso da pesquisa.    

Segundo os autores, inicialmente estudam-se textos, projetos, relatórios, 

publicações referentes ao tema, como também se estudam e se discutem questões 

teórico-metodológicas. Ainda, organiza-se e participa-se de eventos para trocas de 

experiências. 

Realiza-se visita à escola pesquisada para travar conhecimento com os 

dirigentes, as instalações, assim como sobre as possibilidades de acesso às 

informações. Posteriormente, registram-se as informações de forma organizada para 

facilitar a análise das mesmas, Nosella e Buffa (2005). 

Por fim, efetiva-se a narrativa da história com os dados organizados e 

analisados, apresentando-se por meio da narrativa as informações necessárias para 

a compreensão do objetivo proposto: o registro da história institucional.  

Para isso, Nosella e Buffa (2005) sugerem um roteiro:  

*Criação e implantação da escola - focalizar a situação econômica e social da 

região (contexto) quando da criação da escola, as articulações políticas e as 

justificativas apresentadas pelos seus propositores. As documentações, os jornais 

da época de inauguração são fontes relevantes.   

* Evolução da escola - neste item, o relatório deve mostrar as continuidades e 

as mudanças ocorridas na escola [...].   

* Vida na escola - neste tópico, o relatório deve enfocar o interior da 

instituição, considerando o prédio e as instalações, os alunos, os professores, os 



administradores, os saberes escolares, as normas disciplinares, o clima cultural 

(organização, manifestações, publicações, realização de eventos) etc. 

* trajetória de ex-alunos - o estudo de trajetórias escolares e profissionais é 

um recurso metodológico importante para se compreender as necessidades que a 

sociedade, numa dada época, tem de determinados profissionais, como também a 

própria inserção desses profissionais na sociedade. Dessa forma, é possível avaliar 

o significado social da escola [...]. 

Frente ao trabalho proposto, é esperada uma aproximação entre a escola e 

os profissionais e a comunidade, de maneira que a partir da experiência vivenciada, 

a escola passa a ter um novo sentido e maior significado para a vida de seus entes.  
 

 

Considerações Finais 

 

Considera-se o presente estudo como relevante, por um lado, para socializar 

a necessidade de organizar o acervo histórico e a memória pedagógica na 

instituição escolar e, por outro, para substancializar a História da Instituição e, em 

específico, do primeiro Curso de Formação Profissionalizante de Assaí, movimento 

que concorre para a compreensão da contribuição quanto à trajetória da escola 

posta na história presente.  

Algumas questões importantes foram discutidas para o entendimento do que 

ocorreu no campo do estudo e da pesquisa na linha da História das Instituições 

Escolares no transcorrer do tempo, confirmando-se a importância da 

responsabilidade do historiador, como ressaltam os autores aludidos. 

A metodologia pautada intenciona, além do objetivo de estudo historiográfico 

da instituição escolar, sua socialização junto à Equipe pedagógica, público-alvo da 

pesquisa que hora se realiza. 

Vale ressaltar que se objetivou uma apresentação pedagógica dos 

procedimentos da pesquisa proposta orientando os caminhos a serem trilhados para 

alcançar uma produção de cunho científico de maneira a contribuir com as reflexões 

e ampliação da significação da pesquisa histórica das instituições escolares, nos 

espaços das unidades escolares da educação Básica.  

Considera-se ainda que pontuar as transformações no campo da pesquisa 

nessa linha permitindo o estudo dessas modificações revela-se importante para 

formação da identidade do historiador escolar. 

O resultado da pesquisa aponta para a necessidade de um trabalho com o 

auxílio da História, em que, por meio de seus recursos, vislumbra-se um novo olhar 

para as relações do indivíduo e da comunidade com as instituições escolares. 

O que se espera é que a partir de um trabalho nessa perspectiva se possa 



promover dentro das escolas um movimento de pertencimento, através do qual os 

sujeitos se identifiquem com a história presente e se orgulhem da escola em que 

estudam ou trabalham, ou que seus filhos estudam. 

Portanto, acredita-se que conhecer a história das instituições escolares da 

cidade e do bairro traz para o cidadão o reconhecimento de parte de sua própria 

história, em que pode depositar sonhos e esperanças, tornando assim a escola um 

espaço relevante na sua vida, com sentido, significado e função na vida prática.  
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