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Santa Maria, 2 de abril de 1999.

Prezados colegas associados da ASPIH,

Esperanos  que  todos  tenham  aproveitado  (apesar de todas  as  atribulacdes!)  pelo

menos uma parte dos meses de verso para descansar.

Esta conespondencia ten  como  finalidade convida-los  para o  IV Encontro  Sub

Rio-Grandense de Pesauisadores em Hist6ria da Educacao, marcado para os dias 22 e

23 de abril pr6ximos, no Centro de Educa9ao da UFSM, em Santa Maria.

Em  anexo  seguem  a  prcgramap5o  e  material  de  divulgaqao.   0  encontro  sera

realizado em parceria com a UFSM atravds de seu Centro de Educapao.

Estao  programados,  pan  os  dois  dies  do  encontro,  duas  mesas-redondas  e  tres

blocos de comuhicap6es coordenadas. Os interessados em comunicar os resultados pareiais

ou finals de sues pesquisas devem informar seu interesse ate o dia  13  de abril  proximo,

atravds  dos  E-Mail's  ilctiDha@ccLufam.br  ou  ceduca@ceiufam.br.  ou  atravds  do  fax

(055)220-8010, nos passando o tltulo de sun comunicapao, urn resumo de no mdrcimo uma

lauda, none(s) do(s) autortes) e instituic3o.

Ainda nesta semana estaremos enviando a todos uma lista de hoteis de Santa Maria

com relapao de precos de didrias e outras informac6es.

Por   ocasiao   do   Encontro   da   ASPIH,   realizaremos   nossa   Assembl6ia   Geral

Ordindria,  com a finalidade de encerrar a gestao da atual diretoria, apreciar seus relatorios

e eleger a nova diretoria para os pr6ximos dois anos. Alem disso, seria importante discutir

os encaninhanentos para a criapao da Sociedade Brasileira de Histdria da Educapao.

Urn grande abraco,



ASPHE
ASSOCIACAO SUI+RIO-GRANDENSE DE PESOUISADORES EM HISTORIA DA EDUCACA_a

IV ENCONTRO SUL-RIO-GRANDENSE DE PESQUISADORES EM
HISTORIA DA EDUCACAO

Dia 22 de abril de 1999
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Abertun do evento
Mesar[edomdr. Estado atual e perspectivas para a pesquisa em Hist6ria d_a_
Educacao no Brasil_.
Prof. Dr. Lueiano Mendes
Universidade Federal de Minas Gerais
Ccordenador do GT de Hist6ria da Educapao da ANPED
Prof. Dr. Fernande Kjelling
Universidade Federal de Pelotas
lntervalo
Lanqunento do 5° ntinero da Revista da ASPIH - Histdria ch Educapfro
Almoap

C omuni cap6es coordenndas
hitervalo
Comunicap6es coordemdas
lntervalo
Assembleia Geral Ordinala da ASPIH

PE£ 23 de abril d_eLrm

(9H)            #:g;=±;i:;#±::::#::±£=:S s%xff lowlonal.19±RE±11l:__-1
Prop . Dr.. Maria Helena Camara Bastos
Universidnde de Passo Fundo
Prof. Dr. Jose Gongalves Gondra
Uhiversidrde do Estado do Rio de Janeiro

(11hl5min)     Almoap
(13hl5min)     Comunicapoes coordenadas
( 16hl5min)     Avalia¢fro e encerramento do evento

Organizapao :   ASPIH -Associacao Sul-Rio-Grandeuse de Pesquisadores em Hist6ria da Educac&o
Direcao do Centro de Educapao - UFSM
Programa de P6s-Graduncao em Educapao - UFSM
GEPEIS
CLIO
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4°- ENCONTRO SUL-RIO-GRANI)ENSE DE PESOUISADORES EM HISTORIA DA EDUCACAO

RESUMOS DAS COMUNICACOHS

Os orofessores de histdria e a cidadania: alqumas inter-relac6es entre as concepc6es de histdria` ciencia e
cidadania

Jos6 Licinio Backes
Mestrado em Educagao - Unisinos

Tendo como referencias te6ricas de cichcia as leituras de  Santos  e Morin, de hist6ria Chartier,  e de
cidadania, Santos, Vieira, Canclini, Assmarm, a pesquisa desenvolvida durante o mestrado, buscou identificar
as  concepg6es  de cidadania de professores  de histdria a partir  de  suas inter-relag6es  com  as  concepcoes  de
hist6i-ia e ciencia. Para tanto recorreu-se ao uso de entrevistas semi-estruturadas com 5 professores de histdria.
Foi  possivel  identificar  vdrias  inter-relag6es,  percebendo-se  que  quanto mais  suas  concepg6es  de hist6ria  e
ciencia aproximam-se do paradigma classico (neutralidade, objetividade, universalidade...) tanto menos  suas
concepg6es de cidadania incorporarn os direitos as diferenca.

Diferencas etnicas e educacao: uma constante relacao de conflitos

Lticio Kreutz
unsinos

A literatura escolar teuto-brasileira apresenta chfases quarto a compreensao de identidade ctnica e de
nacionalidade.  Afirma  e reafirma que  estes  imigrantes  consideravam-se de nacionalidade brasileira, porch,
sem  renunciar   as   caracteristicas   6tnicas  alemas.   Entendiam-se   como   teuto-brasileiros,   isto   6,   cidadaos
brasileiros   de  nacionalidade  alema,   o   que   implicava   rnarcantes   diferencas   com   seus   antepassados   da
Alemanlia.  A  tentativa  de  afirmacao  de  uma  forma  diferente  de  ser  brasileiro  gerava,  nao  poucas  vezes,
owl.flitus.  Havia  conscichcia clara de que  este  era urn movimento relacional,  construindo-se numa  dinamica
interativa  e,  simultaneamente,  conflitiva.  Entende-se etnia  e nagao como  estando  em processo,  com limites
mtiltiplos  e instaveis,  de modo relacional  e situacional. A concepgao de nacionalidade  e de educagao vista a
partir  da  categoria  de  etnia  favorece  urn  olhar  revelador  de  uma  nova  sensibilidade  para  as  diferengas
culturais,  para  al6m  dos  esquemas  universalizantes.  Na  pesquisa  buseou-se  detectar,  atravds  da  literatura
escolar,  a  particular  concepeao  de  identidade  nacional  presente  no  processo  educacional  dos  imigrantes
alemaes, penetrando-se na trama das tens6es e relag6es entao predominantes. 0 bt)jetivo foi o de avangar nao
apenas na compreensao due sujeitos que elaboraram este discurso, mas sinalizar tamb6m para o lugar da fala,
para o conjunto das relag6es implicitas e para as raz6es subjacentes a esta articulagao.



0 sub-iacente a histdria da educacao no RS

Jandir Joao Zanotelli
Agostinho Matio Dalla Vecchia

unel

1. A historicidade marca a narracao da histdria da educagao. Nao s6 o objeto (a hist6ria da educacao)
deve  ser historicizado,  como tambem a postura  do  sujeito narrador  dove  ser  compreendida historicamente.
Conpreender,  nao  apenas  o  condicionanento,  como  tambch  as  virtualidades   e  possibilidades   que  o
posicionamento histdrico permitem ao narrador  6  capacitar-se a  ler  a hist6ria  da  educagao no  RS  desde  as
muitas perspectivas em que foi narrada. A relatividade e a contribuigao de cada narracao nao decorre apenas
da  limitagao  do  pr6prio  ponto  de  vista,   como  a  ideologia   e  os  interesses  de  classe,  rnas  tambch  da
incompletude e a dialogicidade do falar, do pensar e do agr humanos. Nao s6 o objeto se move mas tambch
o ponto de vista se move.

2.Os arquctipos da cultura (e da educagao) no RS, para que possam significar  e ser compreendidos,
necessitam  ser  situados,  re-fundados  no  horizonte  contextual  do  Estado  de  Cristandade  que  aqui  se  fez
Colonial.  0  projeto  europeu  "imperial,  mercantil,  salvacionista"  que  nos  contituiu  col6nia  de  latifundios,
monocultores,  exportadores  e  escravaSstas  e  periferia  de  urn  sistema  de  mercado  de  dimens6es  globais,
nasceu  e se constitui a partir do Estado de Cristandade enquanto moderniza?ao, 1aicizagao  e  sacralizagao da
propriedade.  A propriedade absoluta  e  exclusiva,  como  determinacao  do  nticleo  ctico-mitico  indo-europeu,
unida a perspectiva de liberdade,  fratemidade e igualdade do nticleo drico-mitico semita, transformou-se no
arqu6tipo   da   simulacao   contraditdria   do   mercado,   da   democracia   rapresentativa,   do   pensamento   da
subjetividade: nticleos duros do projeto europeu e consequentemente da colonizacao e integragao do Brasil  e
Amchca Latina.` 3.A educagao no RS dove, portanto, sex compreendida a partir do Estado de Cristandade e do projeto

europeu  nos  quais:   a)   o  projeto  indigena  de  existchcia   e  negado,  integrado  ao  projeto  missioneiro,   e
desintegrado na  exclusao  identitatia  do  peao  de  estancia;  bto  indigena  e  o  missioneiro  enquanto  negados
fazem parte da identidade cultural do RS; c) a incorporagao do RS ao projeto portuguds em luta imperialista
com   o   projeto   espanhol,   como   latifundio   monocultor,   exportador   e   escravagista,   marcou   a   exclusao
econ6mico-politico-cultural da maioria em beneficio de uma elite moldada segundo os critdrios laicizados do
Estado   de   Cristandade;   d)   a   imigragao  tanto   sob   o   critdrio   de  defesa   e   povoamento   quarto   do   de
"branqueamento" da raga, renovou a experichcia contraditdria de propriedade e liberdade do projeto moderno

europeu; e) o processo educacional do RS foi influenciado e moldado por todos esses fatores: pela negaeao do
indigena, pela aculturagao como integragao do "selvagem prirnitivo" a civilizagao e evangelizagao europ6ia,
pela utilizacao do racismo como argumento de utilizagao dos negros,  como machismo  enquanto  expressao
maxima do Estado de Cristandade, como `1radicionalismo" enquanto mem6ria, renovagao ritual e reforco dos
arquctipos do mesmo projeto.  0 projeto "positivista" de educagao, o projeto "comunitdrio" dos imigrantes, o
projeto  "estatal"  do  ensino  ptiblico  e  gratuito precisam  sex  lidos  no  contexto histdrico  do  RS,  do  Brasil  e
America Latina e no contexto global europeu que hoje se chama Globalizagao.

Esse 6 o ot)jetivo de nosso ensaio de pesquisa score Educagao no RS.

Gvmnasio Pelotense e a Maconaria: asDectos da hist6ria da educacao em Pelotas

Giana Large do Amaral
Mestrado em Educagao - UFpel

A  partir  da  constatacao  de  que  o  Gymnasio  Pelotense,  criado  em   1902  pela  Magonaria,  foi  a
concretizagao  no  campo  educacional  da  disputa  politico-ideoldgica  travada  entre  a  Magonaria  e  a  Igreja
Cat61ica, e de que este estabelecimento de ensino serviu ao projeto contra-hegem6nico magom en relacao a
Igreja, foran determinados tres eixos para o desenvolvimento desta pesquisa.

0  primeiro  busca   a  compreensao  deste  conflito  no  Brasil   a  partir   da  pressao   anti-mac6nica
desencadeada  pelo  Vaticano no  final  do  s6culo  passado.  Desta  forma,  foi  necessario  apontar  aspectos  do
processo  evolutivo  da  Instituigao  Mac6nica,  sua  relacao  com  a  lgreja  Cat6lica  -  que  remonta  ao  periodo
medieval - assim como sua atuagao sdeio-politica no Brasil e, especificamente, em Pelotas. 0 segundo analisa
o peri6dico mag6nico pelotense "0 Templatio",  onde foi  possivel  constatar  o clima de divergchcia  entre a



Ma¢onaria   e  a   Igreja   Cat6lica   em  Pelotas,  neste  inicio  de  s6culo.   Esta  analise  propiciou,  tambch,  a
compreensao  do  posicionamento  da  Maeonaria  em  assuntos  como  a  educagao,  a  situagao  feminina  e  a
religiao, fundamentais no entendimento dos motivos que levaram a Magonaria pelotense a criar o Gymnasio
Pelotense, uma instituigao que propunha ensino laico, de elevada qualidade e que, apds alguns anos, passou a
ser  mista.  E,  por  fim,  o  terceiro  aponta  aspectos  da  histdria  do  Gymnasio  Pelotense  -  nas  tres  primeiras
d6cadas deste seculo - que contribuiram para a constituigao de sua identidade de escola, ou seja, que a tornava
urn estabelecimento singular. Para tanto, sao abordados itens como a criagao e municipalizagao do Gymnasio,
o perfil de seu corpo discente e docente, e os reflexos na estrutura organizacional desta escola, resultantes das
reformas do ensino secundatio e superior que ocorreram na Primeira Reptiblica.

Os Drofissionais da educacao ao final da ReDdblica Velba no Rio Grande do Sul

Elomar Tambara
UFpel

As  transformae6es  que  a  repulblica  acarretou  em  vatios  setores  da  sociedade  brasileira  tern  sido
ot)jeto de estudo nas mais diferentes areas. Da mesma forma, no RIo Grande do Sul os investigadores tern se
precoupado  com  estas  transformae6es,   a  rigor,  vinculadas  a   especificidade  da  influencia  positivista  ao
castilhista neste Estado.

Entretanto, apesar de aprofundadas e 16gicas analises terem sido feitas, de modo geral, estas primam
por  uma  excessiva  caracterizagao  de  analise  qualitativa  e  nem  sempre  conseguindo  contemplar  aspectos
quantitativos que subsidiariam tais analises.

No sentido de preencher esta lacuna e que esta investigaeao se direciona.
0 objetivo 6 a caracterizaeao empirica das metamorfoses que os professores da educagao possam ter

apresentado, ao final da Reptiblica Velha no Rio Grande do  Sul, privilegiando, inicialmente, as quest6es de
genero e de etnia.

Em termos gerais, o que se pretende e efetivamente radiografar as caracteristicas destes profissionais
a  partir  de  dados  quantitativos  com  o  ot)jetivo  de  elucidar  hip6teses   e  mesmo  afirmag6es   e   dogmas
constantemente referidos na historiografia, mas que podem se constituir mais em elemento de obliteragao da
realidade do que desvelamento dos efetivos elementos constitutivos desta realidade.

Urbanidade e cidadania: Banco de dados

Nilton Bueno Fischer -UFRGS
Flavia Obino Corrfa Werle -Unisinos-PUCRS

Julieta Bcatriz Ramos Desaulniers - PUCRS
Luiz Inacio Gaiger -Unisinos

Maria Stephanou -UFRGS

Apresenta  urn acervo  de  fontes  bibliograficas  e  documentais  do  sdeulo  XIX  e  XX,  referidos  a
tematica  da urbanidade  e  cidadania,  focalizando  os  campos  scoiais  e  instituig6es  em  que  os  prcoessos  de
formagao  e  instauragao  de  saberes  foi  mais  relevante:  as  escolas  de  oficio  cat61icas,  a  satide  ptiblica,  os
sindicatos operatios, a assistchcia social e a instrucao ptiblica. 0 banco de dados, em forma de urn CDROM, 6
o resultado  de urn projeto  integrado  e interinstitucional  de  pesquisa  utilizando  como  base  o  so/Jwc}re /o/I.o
vz.ewT,   possibilitando   que   professores   e   pesquisadores   interessados   na   tematica   acessem   suas   fontes
bibliograficas  e dados  empiricos favorecendo mtiltiplas formas de utilizaeao  e consulta para a producao de
novos  conhecimentos.  Estao  disponiveis  oito  infobases:  biografias,  documentos  de  instituic6es  privadas,
documentos   ptiblicos   oficiais,   entrevistas,   fontes   bibliograficas,   imagens,   jomais   e   revistas.   (CNpq,
FAPERGS).



"Nenhuma crianca sem escola no Rio Grande do Sul": urn Droi.eto governanental de educacao para todos

Claudenir de Quadros
Mestrado em Educat`ao - UPF

A pesquisa "As brizoletas:  a educagao ptiblica no Rio  Grande do  Sul  durante o governo de Leonel
Brizola (1959-1963)", vein sendo desenvolvida no ambito do Programa  de P6s-Graduacao  em Educagao da
Universidade de Passo Fundo - RS, com apoio da Capes.

A  pesquisa  se  vincula  com  a  histdria  da  educagao  e  busca  suprir  uma  lacuna  no  conhecimento
historiografico   do   Rio   Grande   do   Sul   ao   abordar   urn  periodo   que,   inobstante   o   trabalho   de   vatios
pesquisadores, ainda nao tern todos  os  seus  campos  explorados.  0 trabalho  envolve pesquisa bibliografica,
com vistas a oferecer  suporte te6rico e contextualizar o periodo,  e pesquisa documental  em fontes primdrias,
dentre as quais destacam-se documentos, relat6rios e mensagens do governador do estado do Rio Grande do
Sul, das secretarias de Obras Ptiblicas e da Educagao e Cultura, da Assembl6ia Legislativa e de dois veiculos
da imprensa, quais sejam, a Revista do Ensino/RS, editada pela SEC, e o jomal 0 Nacional de Passo Fundo,
pesquisados entre os anos de  1958 e  1963.

0  objetivo  basico  do  trabalho  6 recuperar,  descrever  e  analisar  o  projeto  educacional  "Nenhuma
crianga sem escola no Rio Grande do Sul", executado como prioridade do governo de Leonel Brizola no Rio
Grande do Sul (1959-1963) e propagandeado como o maior projeto educacional da America Latina na 6pcoa.
Este projeto resultou na construgao de  1.403  predios  escolares, que popularizarn-se como "as brizoletas"  ou
"as escolinhas do Brizola", na contratagao de  16.007 professores  e na matricula de  126.575 novos alunos no

ensino ptiblico do Rio Grande do Sul.
0  enfoque para  a  analise deste projeto  assenta-se  em tres  elementos  fundamentais:  de  urn lado  a

doutrina  do  Partido  Trabalhista  Brasileiro,  PTB,  elaborada,  em  especial,  por  urn dos  principais  intelectuais
orginicos do partido, Alberto Pasqualini. De outro, na `historicidade do sujeito Brizola", tendo em vista a sua
origem,  a  sua  formagao  profissional  na  area  de  engenharia  e  a  sua  atuacao  politica.  Mediando  estes  dois
elementos a ideologia desenvolvimentista e o populismo, que viam na educagao uma formula de superagao do
subdesenvolvimento e de modernizagao da saciedade.

Lenddrio missioneiro: Dedagoeda I.esuitica oara a integracao colonial mos Sete Povos das Miss6es

Ceres Finam Brun
UFSIV Unipan (Cascavel - PR)

A  presente  comunicagao  tern  par  escopo  divulgar  os  resultados  da  dissertagao  de  mestrado  em
educaeao "Lenddrio Missioneiro: Pedagogia Jesuitica para a integragao colonial mos Sete Povos das Miss6es",
orientada   pelo   prof.   Dr.   phil.   Jorge   Luiz   da   Cunha.   Esta   pesquisa   configurou-se   como   urn   estudo
transdisciplinar entre a hist6ria, o folclore, a educacao, a literatura e a antropologia, que sob o prisma te6rico-
metodol6gico do paradigma da complexidade, objetivou demonstrar a viabilidade da utilizagao das lendas de
tematica missioneira como fonte habil a construgao historiografica. Nesta perspectiva, a transigao do mundo
guarani,  coordenada  pelos  jesuitas,  durante  os  seculos  XVII  e  XVIII,  nos  Sete  Povos  das  Miss6es,  foi
estudada  a  partir  de  duas  lendas  - ,47!givercz  e  Cczscz  cze  A4ZJo7iorG  -  na  versao  de  Joao  Sim6es  Lopes  Neto,
retratadoras   da   conversao   do  guarani   e   das   identidades   missioneiras,   respectivamente.   Busquei   nestes
discursos  de  integracao/desintegragao  colonial  as  estrat6gias  utilizadas  na  conversao  dos  guaranis   e  os
mecanismos  de justificacao  e/ou  resistchcia  ao  processo  a  que  estes  foram  submetidos.  Tendo  em  vista  o
projeto de integragao colonial destes territ6rios e seus habitantes a Coroa Espanhola, em que se configurou a
experiincia missioneira, a analise destas express5es do imaSnirio, atentando a dialeticidade com as fontes e
seu  carater  est6tico  no  que  conceme  as  suas  relag6es  com  o  universo  guarani  e  jesuitico-hispinico,  foi
efetuada  atrav6s  das  categorias  integragao  colonial/integragao  social/  integracao  no mundo,  relacionando  a
conversao apresentada no lendatio, com a forma?ao de novas mentalidades e identidades atrav6s da atuagao
pedag6gica dos jesuitas, com o intuito de efetivar o projeto de integragao colonial que representavam.



0 ensino de Histdria da Educacao

Maria Aparecida Bergamaschi
tJFRGS

0 trabalho que proponho apresentar refere-se a uma experichcia altemativa de ensino de Histdria da
Educagao  no  Brasil,  realizada junto  ao  curso  de  Pedagogia  da  Faculdade  de  Educaeao  da  UFRGS.  Ao
elaborar  a  proposta  de  ensino  parti  do  principio  que  o  ensino  tambch  deve  se  constituir  urn  campo  de
pesquisa, principalmente ao se tratar do ensino de Hist6ria da Educacao, que tern se mostrado uma disciplina
pouco  identificada  com  a  Histdria,  considerada  no  curso  de  Pedagogia  muito  mais  como  fundamentos
pedag6gicos,   em  que  desfilan  nela  iminieras  reformas   e  leis   educacionais,   acompanhadas   por   id6ias
pedag6gicas.   0  trabalho  que  realizei  procurou  constituir  urn  outro  enfoque  para  o   ensino  que  nao  a
periodizagao atrelada a histdria politica ou econ6mica do pals, como em geral aparece nun principais estudos
da  Hist6ria  da  Educacao no  Brasil,  em que as leis,  as mudaneas  de governo  ou regime politico,  ou  entao
estruturas  econ6micas  levam  a  reboque  a  educacao.  Chganizei  o  trabalho  em  duns  tematicas:  educacao  e
quest6es  ctnicas  e raciais  e  educacao  e  quest6es  de  gchero  e nesta perspectiva  foi  elaborada  a proposta  de
ensino,  considerando uma abordagem educacional mais ampla, nao restrita apenas a educacao  escolarizada,
mas  educacao  como  o  conjunto  de  praticas  formativas  de  sujeitos  em  diferentes  tempos  e  espacos.  Sem
abandonar a perspectiva prcoessual da Hist6ria e considerando a educagao como o objeto central  de estudo,
quest6es  6tnicas/raciais  e  quest6es  de  ginero  conferiran  urn  significado  singular  para  as  alunas,  futuras
professoras.

Educacao e escolas em contextus de imigracao Domerana no sul do RS

Nilo Bidone Kolling
Mestrado em Educaeao - UFpel

A regiao colonial de Pelotas - colonizada por descendentes alemaes, em grande parte por pomeranos,
a partir de  1858, em Sao Lourengo do Sul, buscou uma auto-afirmagao atravds da escola comunitdria criada e
mantida pelas Sociedades Escolares e Religiosas das prdyrias col6nias. A investigagao traga as caracteristicas
do   gchesis   deste   modelo   escolar   trazido   pelos   imigrantes   pomeranos.   Busca   verificar   sua   forma   de
desenvolvimento  e  seu  apice  enquanto projeto,  bern  como  historiograficamente  compreender  sua  crise  de
modelo   a   partir   da   d6cada   de   50   e   60.   Busca   ainda   compreender   sua   interseccao   com   o   modelo
municipal/estadunl a partir da "entrega" do projeto escolar a estes sistemas.

A pesquisa realizada na regiao geografica da Par6quia Evang61ica de Santa Maria do Sul - 59 Distrito
de  Pelotas,  filiada  a  Igrg.a  Evangelica  de  Confissao  Luterana  no  Brasil,  caracteriza  a  influchcia  ctnica,
religiosa,  antropol6gica  do  grupo  de  colonizadores  pomeranos  e  sua  contribuigao  para  com  a  histdria  da
educacao na regiao sul do Estado do Rio Grande do Sul.

A educacao feminina do Instituto de Educacao Dom6stica e Rural da Escola de Engenharia de Porto Alegre
( 1920-1934)

Leticia Azanbuja Godoy
Mestrado em Educaeao - UFRGS

0 presente  estudo pretende reconstituir  a hist6ria  do  Instituto  de  Educagao  Dom6stica  e  Rural  da
Escola de Engenharia de Porto Alegre (1920-1934), recompondo sua origem, seu processo de formagao e suas
praticas  pedag6gicas.  Por  se tratar  de urna  Escola  Tednica para  meninas,  abordara a trajet6ria  da  educa9ao
feminina no Rio Grande  do  Sul,  na  Primeira  Repriblica,  bern como o  contexto  s6cio-politico-econ6mico  e
cultural do estado e, principalmente, de Porto Alegre na dyoca.

Na  construgao  sobre  o  modo  de  ser  feminino  feita  pelo  positivismo,  o  resgate  do  papel  de  J"Ge-
edwc¢c7ortz e muito forte. Na natureza fininina o sentimento domina a razao. Entao, nada mais 16gico do que
dar  a  mulher  uma  participagao  fundamental  na  estrutura  social  que  tenha  a  ver  com  as  caracteristicas
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dominantes   de   sua   pr6pria   natureza:   a   maternidade,   o   amor   e   o   altruismo.   0   ensino   t6cnico   e
profissionalizante para meninas que surgiu nesta instituigao educacional, prcourava deixar claro a funcao da
mulher dentro do lar como educadora dos novos cidadaos que contribuiram para a instauragao da ordem e do
progresso  na  sociedade.  A  mulher  seria  a  inica  capaz  de  formar  estes  individuos  por  sua  c7oce  "c}Jw7`ez¢
moderadora.

Este   estudo   situa-se  na   perspectiva   da   histdria   das   instituig6es   educacionais,   na   qual   serao
observados alguns fatores de analise: o espago arquitet6nico do edificio, os aspectos pedag6gico e didatico e a
estrutura   s6cio-cultural    de   uma   instituigao    educacional,   na    qual    estao    implicados    os   valores,    os
comportamentos e a participagao dos atores de modo que seja possivel  conferir-lhe rna identidade cultural
educacional  (Magalhaes:   1996).  Utiliza  fontes  documentais  primatias  (documentos  oficiais  da  Escola  de
Engenharia: estatutos, relat6rios anuais, Revista EGATEA), leis e decretos sobre educagao, relatos de alunas,
jornais, alch de fontes iconograficas (fotos, gravuras, mapas e plantas da cidade de Porto Alegre) que passam
imagens que revelam as representag6es da dyoca.

A histdria de vida de Lia Mostardeiro: 50 anos como alfabetizadora

Doris Bittencourt Almeida
UFRGS

A  histdria   da   educagao  vein  insistindo  na  importincia   do  resgate  da  profissao  docente   e  do
quotidiano escolar, enquanto elementos fundamentais de suas pesquisas. Isso faz parte das novas perspectivas
historiograficas que permitem a reconstituicao de vivencias e de experiencias de homers e de mulheres, por
vezes esquecidos pela hist6ria.

Neste  sentido,  o  trabalho pretende  analisar  aspectos  significativos  da  trajet6ria  de  uma  professora
primatia,  Lia Mostardeiro, ao longo de seus cinquenta anos de atividade profissional  em Porto Alegre.  Sua
hist6ria  de  vida   e  marcada  por  permanchcias.  Afinal,  foram  cinqtlenta  anos   (1944-1994)   destinados   a
educagao  no  Col6gio  Farroupilha,  como  professora  da  la  sdrie  "8",  somando  mais  de  dois  mil  alunos
alfabetizados por  ela. A sua formagao, o inicio da vida profissional,   as dificuldades  encontradas, o convivio
com alunos e colegas, sua visao de mundo, a identificagao com a escola e com a cidade, os novos paradigmas
educacionais,  as  transformae6es  sociais,  sao  alguns  dos  temas  abordados,  reveladores  do  alcance  social  da
pesquisa.

Os referenciais te6ricos da pesquisa privilegam analises sobre a Nova Hist6ria, histdrias de vida com
o uso de fontes orais e estudos sobre a memdria.

Olhando alchi duo folders de divulracao: o discurso oficial

Tania Elisa Morales Garcia
Doutorado em Educagao - UFRGS
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0 presente trabalho analisa quatro folders de divulgagao dos Cursos de Cichcias Donesticas de trds
universidades.  Os dois primeiros folders sao do Curso de Cichcias Dom6sticas da Uhiversidade Rural do Sul,
hoje Universidade Federal  de Pelotas  -  RS,  o terceiro  6 da Uhiversidade Rural  do  Estado  de  Minas  Gerais,
hoje Uhiversidade Federal de Vigosa -MG, o quarto e ultimo material pertence a Uhiversidade de Sao Paulo -
Escola  Superior  de  Agricultura  Luiz  de  Queiroz.  Todos  estes  materiais  foram  elaborados  e  utilizados  na
ddeada de 60.

0  objetivo  deste  trabalho  6  identificar  algumas  rnarcas  discursivas  ou  recursos  argumentativos
presentes  em  materiais  escritos,  que  tinham  como  ot>jetivo  a  divulgagao  de  urn  curso  superior  destinado
exclusivamente  as  mulheres.  Os  folders  serviam  como  uma  propaganda  dos  cursos,  tentando  persuadir  a
leitora  da  importincia  dos  mesmos,  tanto  para  sua  vida  familiar  como  para  sua  vida profissional.  Toda  a
linguagem utilizada tern urn carater  descritivo  e persuasivo,  sao textus  curtos  com a utilizagao  de palavras
chave  para  causar  forte  impressao  em  que  as  le;  sao  materiais  bastante  comuns,  muito  utilizados  para
divulgagao e para influenciar os(as) 1eitores(as) a terem atitudes favoraveis ao que esta sendo apresentado, por
essa  razao,  geralmente  sao  ricos  em  recursos  argumentativos.  Acredita-se  que  os  folders  cumpriram  sua
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fungao de divulgagao.  Seu texto e sua apresentagao estavam coerentes com o periodo hist6rico e a realidade
que retratavam.

Educacao municipal: uma hist6ria atrav6s dos s6culos

C16ia Margarete Macedo da Costa
Valeska Fortes de Oliveira

UFSM

Este trabalho busca mostrar a construgao da IHst6ria da Educagao Municipal de Santa Maria(RS),
desde a origem do municipio(1787), objetivando-se situa-1a no contexto da educagao brasileira considerando-
se   os   aspectos   sociais,   politicos   e   culturais   de   cada   dyoca,   identificando   as   praticas   sdeio-politico-
administrativas  e  o  seu  reflexo  na  educacao.  A  auschcia  de  uma  proposta  que  abordasse  esta  questao,
oportunizou  este  caminho  investigativo,  na  tentativa  de  entende-la  e  sistematiza-la  de  forma  significativa.
Desta  forma,  a problematica  da pesquisa  deu-se  a partir  da  seguinte questao:  gwcz/ cz  ftj.sJcjrz.cz  cJcz  edwcczf4o,
organizada  e  sistematizada  a  pamir  de  fiontes  orais,  dooumentais  e  bibliogrdfiicas,  desde  a  criapao  do
I"w"i.czZ7].a c7e Scz7!Jcz A4czrz.cz? 0 contexto hist6rico que envolve a educacao constitui-se num campo de pesquisa
desafiador, a partir disto, 6 que busca-se a valorizagao da mem6ria da educagao, dentro da evolugao histdrica
da  sociedade.  A  pesquisa  desenvolve-se  atrav6s  de  tdenicas  de  hist6ria  oral,  onde  e  possivel   captar  a
experichcia  efetiva  dos  narradores®rofessores)  recolhendo  detalhes  para  a  reconstru?ao  mais  realista  do
passado;   de  pesquisa   dacumental   e   bibliografica.   Realiza-se   por   etapas,   sistematizadas   e   organizadas
gradativamente,   onde  alguns  aspectos  vao   sendo  aprofundados   e  dio   sentido   a  hist6ria   da   educagao
municipal. A pesquisa que esta em andamento resultara na histdria da educagao, onde os sentidos construidos
e  as  significag6es  imagindrias  em torno  dos  dacumentos,  das  bibliografias  e  das  histdrias  dos  professores
serao mostradas, e ficara assim sistematizado.. A Educacdo Municipal no s6culo XIX e a Educacdo Municipal
7!o s6cw/o .XY.  Em alguns momentos, principalmente, no periodo de 64  a  84, rrrarcado pela  ditadura militar,
busca-se tecer  fios com a teoria da Instituicao Imaginalia da  Sceiedade,  de  Cornelius  Castoriadis.  Algumas
conclus6es  possiveis  de  serem  relatadas,  neste  momento  6  de  que  a  construgao  da  histdria  da  educagao
municipal  no  decorrer  dos  tempos  resultou  de  uma  relagao  de  for¢as  entre  representag6es  impostas  pela
sociedade instituida e da aceitagao ou resistchcia das mesrnas. As significac6es criadas a partir da forma como
se desenrolou a nossa hist6ria, produziu urn sentido muito forte no imaginario dos professores, pois, percebe-
se que  este imagindyio ainda  esta presente nos profissionais da atualidade, refletido nas ae6es praticadas no
interior  da  escola.  E  preciso  a partir  do  conhecimento histdrico,  da valorizagao  da memdria  e  dos  sentidos
construidos  buscar  uma   educaeao  aut6noma   e  emancipat6ria  do  individuo,  mum  prcoesso  dinamico   e
continuo, ou seja, de criaeao. i importante que os professores conhecam a hist6ria da educagao, identifiquem
e reconheeam estes sentidos impregnados no imagivalio scoial e reflitam sobre eles, na tentativa de visualizar
a possibilidade de criagao do novo, a partir da conquista da autonomia, tendo em vista a virada para urn novo
sedulo  e  a  possibilidade  da  continuidade  da  construcao/reconstrugao  da  mem6ria  histdrica  da  educacao.
(FAPERGS)
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