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A Área de História da Educação foi formalizada em 1989 no então Programa de
Educação: Filosofia da Educação, que passou a se denominar Educação:
História e Filosofia da Educação. A nova área de concentração tinha como base
a avaliação de que “a História da Educação Brasileira carrega uma marca que
lhe é conformadora: a de ter nascido para ser útil e para ter sua eficácia medida
não pelo que é capaz de explicar e interpretar os processos históricos objetivos
da Educação, mas pelo que oferece de justificativas para o presente” (Warde,
1990, p. 9) – conforme formulou um dos principais promotores das pesquisas
históricas no Programa. Contra essa historiografia utilitária, tratava-se de
“sugerir temas, provocar interrogações, desnaturalizar o que é dado por
assentado”, a fim de “responder a uma tarefa urgente: dissolver as fronteiras
que separam a História da Educação da História (...)” (Warde, 1990, pp. 6-7).
Para tanto, a Área valeu-se da pesquisa de fôlego para mapear a historiografia
da Educação produzida entre 1970 e 1984, cujos resultados foram sintetizados
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no artigo “Anotações para uma historiografia da Educação brasileira” (Warde,
1984).
Desde então, a produção da Área multiplicou-se e, já sob a denominação
Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política,
Sociedade, passou a se agrupar em três projetos, conforme relatados por
Munakata, Warde e Carvalho (2001, pp. 167-182): “Modelos pedagógicos,
práticas culturais e forma escolar: questões de história da escola primária no
Brasil”; “Americanismo e educação: a fabricação do ‘homem novo’”; e
“Disciplinas escolares” (em seguida rebatizado como “História das disciplinas
escolares e do livro didático”). Mais tarde, à medida que se encerravam os dois
primeiro projetos, novos foram incorporados à área de História da Educação,
como relatado acima.
Tendo como interlocutores, destacados autores da História e da História da
Educação, como Chartier (1990), Chervel (1998), Hébrard e Chartier (1995), Julia
(2001), Vinão Frago e Gabriel (1997), Compère (1995, 1997), Goodson (1995),
Hamilton (1989, 1990), Kliebard (1986, 1999), Ginzburg (1991), Williams (2001),
Thompson (1998), Leclerc (2004), Ory e Sirinelli (1992), Collins (1998), Jacob
(2007), Dussel e Gutierrez (2006), Gay (1988), além de autores clássicos como
Marx e Gramsci e a historiografia brasileira pertinente, a área História da
Educação vem produzindo considerável número de pesquisas, de repercussão
nacional e internacional, tendo obtido dois prêmios de menção honrosa para
trabalhos de Iniciação Científica e um, também de menção honrosa, no Prêmio
Capes de Teses.
O Subprojeto, a seguir, intitulado “A conformação da escola contemporânea no
Brasil”, busca dar continuidade às investigações da área, contemplando a
diversidade de temas e abordagens das pesquisas realizadas, em curso e a se
realizar.
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Segundo Vincent, Lahire e Thin (1994, pp. 30-36), o que chamam de forma
escolar foi se instituindo no Ocidente a partir do século XVII, reunindo as
seguintes características:
a. a constituição de um lugar específico para a transmissão dos saberes, distinto
de onde eram praticados (p. 30);
b. tais saberes passam por escrituralização-codificação e se associam à maneira
própria, pedagógica, de seu ensino, a cargo de especialistas dessa prática, os
professores;
c. essa modalidade de transmissão cultural possibilita a produção de efeitos de
socialização duráveis;
d. a escola, como instituição assim configurada, é também o lugar de
aprendizagem de formas suprapessoais de poder;
e. na medida em que os saberes transmitidos são escrituralizados, a escola é
também – e primordialmente – o lugar de aprendizagem da língua: “A forma
escolar de relações sociais é a forma social constitutiva do que se pode chamar
uma relação escritural-escolar com a linguagem e com o mundo” (p. 36).
Como características da forma escolar, elas estão e estarão sempre presentes na
escola qua escola. Isso, no entanto, não significa que a escola não possa ter
sofrido variações no tempo e no espaço. Nessa medida, o presente subprojeto
busca investigar a conformação, no Brasil, do que se pode denominar “escola
contemporânea”. Com esse termo, um tanto heteróclito, busca-se diferenciar o
objeto da investigação da chamada “Escola moderna”, uma proposta
pedagógica formulada pelo espanhol Francisco Ferrer Guardia (1859-1909),
largamente difundida pelas algumas correntes anarquistas. Trata-se, aqui, de
investigar a escola na contemporaneidade, em seus traços que a distinguem do
padrão prevalente até a segunda metade do século XIX, por exemplo, entre
outros:
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•o ensino simultâneo, pelo qual um professor ensina para vários alunos uma
mesma matéria ao mesmo tempo;
•o método simultâneo de ensino da escrita e da leitura;
•o ensino seriado;
•o ensino intuitivo e lição de coisas em contraposição ao ensino “livresco”;
•a aceitação das ciências e atividades manuais como saberes e práticas
formativos;
•a atividades visando ao adestramento dos sentidos, da percepção e da
sensibilidade;
•o corpo discente como objeto de intervenção pedagógico-escolar;
•a higienização do espaço escolar;
•a classificação dos saberes escolares a serem ministrados em disciplinas e sua
organização curricular;
•a escolarização e a disciplinarização dos saberes profissionais;
•o uso de livros especialmente produzidos para fins escolares;
•o uso de materiais e equipamentos escolares (laboratórios, museus, cartazes
etc.);
•a especialização da educação escolar como atividade profissional e intelectual,
nas diversas modalidades;
•a complexificação da educação escolar como política pública.

Esses tópicos, obviamente, não se referem a acontecimentos simultâneos: foram
ocorrendo gradativamente, desde a segunda metade do século XIX e por todo o
século XX, sempre em contraposição a padrões até então predominantes na
forma escolar, condenados doravante como “tradicionais”. O presente
subprojeto propõe-se a investigar esses e outros aspectos da conformação da
escola contemporânea em vários níveis e modalidades de ensino, muitos dos
quais já contemplados pelos projetos ora em desenvolvimento na Área de
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Concentração “História da Educação”, do Programa de Estudos Pós-Graduados
em Educação: História, Política, Sociedade, da Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo, e que deverão servir de base para o desenvolvimento de
investigações pelo doutor incorporado por meio do PNPD.
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