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Universidade de Passo Fundo
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Passo Fundo - RS

PROGRAMACAO

Dia 18 de novembro de 1999

8h30min
9h

Mesa redonda:

1 1 h3 0min
12h
14h
18h
20h30min

Credencianento
Sessfo de abertun

Hist6ria das Instituic6es Escolares
Prop. Dr.a Ester Buffa -UFScar/SP
Prop . Dr.a Julieta Desaulniers - PUCRS

Langanento do n.° 6 da revista zzz.s/6rz.c7 cfo Ec7c4cczcGo da ASPHE
Ainogo
Comunicag6es de pesquisas (veja anexo)
Assembl5ia dos associados da ASPHE
Jantar de confratemizapao na Associagao dos Professores da UPF

Dia 19 de novembro de 1999

9h

Mesa redonda: A Escola Elementar e a Instrucdo Pdblica no s6culo XIX
Prop . Dr.a Carlota Botto - UNESP e Mackenzie/SP
Prop. Dr.a Flavia Werle -UNISINOS e PUCRS

Almoco
Comunicap5es de pesquisas (veja anexo)
Avaliagao e encerramento do V ENCONTRO DA ASPHE
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Universidade de Passo Fundo
Dias 18 e 19 de novembro de 1999

Passo Fundo - RS

PROGRAMACAO

COMUNICAC6ES DH PHSQUISAS

Dia 18 de novembro de 1999

14h as  14h20min
14h20min as 14h40min
14h40min as 15h
15h as 15h20min
15h20min as  15h40min

1 5h40min as 16h

1 6h as 16h20min
16h20min as 16h40min
16h40min as 17h
17h as 17h20min
17h20min as 1 7h40min

1)Instrugao ptiblica em Sta. Maria ... ( Ana Paula Machado)
2)Tapes: a hist6ria da educagao ... (Agostinho Dalla Vecchia)
3)Faiscas luminosas ... (Arlete M. Feij6 Salcides)
4)Estrat6gias de educagao coxporativa ... (Beatriz T. Weber)
5)A construcao do cidadao ... (Berenice Corsetti)

Pausa para o care

6)A educapao ptiblica no RS ... (Claudemir de Quadros)
7)Retrospectiva em video ... (Clovis R. J. Guterres)
8)A arquitetura de urn regime ... (Dagmar E. Meyer)
9)Educagao e racismo ... (Dircenara Sanger)
10)0 caminho das letras ... (D6ris 8. Almeida)

Dia 19 de novembro de 1999

14h as  14h20min
14h20min as 14h40min
14h40min as 15h
15h as  15h20min
15h20min as  15h40min
15h40min as 16h
16h as  16h20min

11)A educapao da mulher ... (Lenira W. Ferreira)
12)(Luiz Otavio Amold)
13)Hist6rias de vida ... (Marlene G. R. Lorenzi)
14)Construindo hist6rias de vida ... (Ma. Helena M. 8. Abrao)
15)Relag6es femininas e educagao ... (Nikelen A. Witter)
16)Mem6rias de ex-alunas ... (Osvaldo M. Cerezer)
17)0 ptiblico e o privado ... (Rosimar S. S. Esquinsani)
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I)   [nstru€ao ptlb]ica em Sanla Maria (RS): da Col6nia ao lmp€rio
Ana Paula Oliveira Machado
Cleia Margarete Macedo da Costa
Valeska Fortes de Oliveira

2) Tapes: a hist6ria da educacao e da culfura de Tapes na perspeeliva de Clair Garcia
Agostinho Mario Dalla Vecchia

3)   Faiscas  luminosas   sobre  guetos  escuros:   "problematizando"   os   "not.os"   rumos

previsto§ pars a educacao brasi]eira
Arlete maria Feij6 Salcides

4)   A   construcao   do  cidadao:   os  conteddos   escolares   nas  esco]as   ptlblicas  do   Rio
Grande do Su] na Primeira Repdblica

Berenice Corsctti

5) Estral6gias de educacao corporati`'a:  medicina e regulameDtacao no Rio Grande do
Sul -1930/19J0

Beatriz Teixeira Weber

6)  A  educa¢ao  pdbtica  no  Rio  Grande  do Sul durante  o  govemo  de  Leonel  Brizola:
"N€nhuma crian€a sem escola no Rio Grat]de do Sup

Claudemir de Quadros

7)  Retrospectiva  em  video:  os 25  anos  do Curse de  P6s-C.radua€ao  em  Educa€ao  da
UFSM

Clovis Renan Jacques Guterres

8)  A  arquitetura  de  urn  regime  de  repr€senta§ao  cultural.  Escola  elementar  teuto+
brasiLeiro-e`'angelica Do Rio GraDde do Su] (1900/1939)

Dagmar E. Estcrmann Mcyer
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9) Etnicidade e mem6ria
Dircenara dos Santos Sanger
Vitor Schlickmarm

10)  0  caminho  das  left-as:   os  cinqtienta  anos  de  alfabetizacao  da  professora  Lie
Moslardeiro

D6ris Bittencour( AIIneida

11) A educacao da mulher na Primeira Reptlblica no Rio Grande do Sul (1910-1930)
Lenira Well FelTeira

12) As interpretac6es da obra de Jean Jacques Rousseau pela pedagogia moderma
Vilmar Alves Pereira

13) Hist6rias de vida, professores de hist6ria do eusino superior
Marlene Gallina Rego Lorenzi
Jorge Luiz da Cunha

14) Consttuindo hist6rias de vida para compreender a educaqao e a prorissao doccntc
no Estado do Rio Grande do Sul

Maria Helena Menna Barreto Abrah5o

15) Relac6es femininas e educa€ao: o interior do Rio Grande do Sul no sdeulo X]X
Nikelen Acosta Witter
Luis Augusto Ebling Farinatti

16) Mem6rias de el-alunas do [nstituto de Educacao Olavo Bilac
Osvaldo Mariotto Cerezcr
Cristiani Farias de Souza
Rosangela Montagner

rge Luiz da Cunha

17) 0 pdbtico e o privado em educacao:  o caso Anisio Teixeira e a lgreja Cat6ll€a no
Rib Grattde do Sul

Rosimar Serena Siqueira Esquinsani
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RESUMO DE TRABALHO

INSTRUCAO PtJBLICA EM SANTA MARIA(RS): DA COL6NIA A0 IMPERIO
Am Paula Oliveira Machado`
C]6ia Margarete Macedo da Costa2
Valcska Fortes de Oliveira3

Es`e   trabaLho   ap6ia-se   in   pesquin   "Educacao   Municipal:   hist6rias   dos   processes
cducativos"  que  ten  co[ro  objctivo  conhecer  o  processo  de  constni¢ao  dr  Hist6ria  de
Educa¢ao  Municipal  de  Santa  Maria  -desde  a  criacao  do  munic{pfo  (1787).  Ten  por
objctivo,  portanto,  organizer,  entender  e  sistematizar  a  scguinte  probleritica:   "Qual  a
hist6ria da educapao desde a criacao do municipfo de Santa Maria/RST, ben conro, siniar
a  cducapao   municiF..i`   Iro   contexto  da  Educacao   Brasileira,   cousiderando   os  aspcetos
sociais,  politicos  e  culturais  de  cada  mornento  hist6rico  e  identificar  as  praticas  s6cio-
plltico-administrativas  e  seas  reflexos  in  questao  dr  educapao;  amves  dc  fontes  orais.
documentais e bibliogrificas. Trabalhar com a hist6ria de vida dos professores da educapao
-  rclatos  das  fontes  orais  -  pemite  captar  a experiencia cfetiva dos  profcssores,  obtendo
maiores detalhes para a coustru¢ao a partir de outras representap6es do passado, ampliando-
as  com  a  pesquisas  doculnental  (com  documentos  dispohiveis  Ire  arquivo  Municipal  de
Santa  Maria/RE  c  nos  Arquivos  de  Porto  Alegre/RS)  e  tibliogfafica  (com  a  tcoria  dr
Significac6cs lnginalias de Cornelius Castorindis).  A partir do cowhecimento histdrico  e
dr  valori2acto  da  rneln6ria  e  dos  sentidos  construidos  e  preciso  e  irrlportante  que  o
professor conheca a hist6ria da educapao, possa identificar-se e refletir sobs os processos
construidos historicamente. A reflexao, a partir do trabalho da metndria. pcTmite visunlinr
a  dimensao  iustituinte  presente  rros  processos  de  criapao  hist6rica.  A  pesquisa  csta  em
andanento   e.   resultara   in   constructs/reconstmcao   das   significap6es   cm   tor[ro   dos
docunentos,  ds bibliografias e das hist6rias dos  professores.  Neste  rromento,  nrostra-se
algunsresultadosquejaforansistematizados,osquaisdizcmrespeitoaeducapaocmSanta
Maria  no  sdeulo  XVIII  e  XIX,  ou  scja  nA   /usmcao  PrioJJ.ca  no  Peri'odo  CoJonja/  c
/mpcrjar.  0  presentc  estudo  faz  parte  do  Projcto  "Educacao  Mwni.cjpa/..  his/6ri.as  dos
procc5sos cchica/ivos" - UFSM/SMED. A Hist6ria da Educacao em Santa Maria precisa seT
escrit8. [nelhor conhecida, dado as linitadas produc6es e documcntos, onde os parcos livros
sobre a cidade muito pouco versan soho a educacao.

'^cademicadoCursodepchgogialuFSM-EtolsistaPIBIC/CNpq/E-mail:a9711353©lunog.ufin.br

I Profcsson da Scactaria de Educapao dc Santa Maria - Mcstrc cm Educaqao.

] Professor do PPGE/UFSM -Onchtadm do Fhojao -Douton en Educa¢o / I-mall: valcska@ce.ufin.br

TAPES: A HISTdRIA DA EDUCACAO E DA
CULTURA DE TAPES NA PERSPECTIVA DE CLAIR

GARCIA
Prof. Dr. Agostinho Mario DalLa Vccchi4

PTof. Da Faculdedc dc Educaplo da UFPcl
Res. Rua TTts dc Malo 408C02

CEP; 96.010 620 Ccnco
Pclotos RS

Fonc: 0532 228084
Email:  Gusto@ufpcl.`chc.br

0 processo de desagregacao do mode de produ¢ao rural,  monocultor, escravista c
dependente, no Brasil, em transi¢ao para o modo de produ¢ao capitalista foi lento e gradual.
0  trabalho  assalariado  no  campo  do  RS  e  no  Brasil  ocorreu  nas  dltimas  d6cadas  com  o
proccsso  de  capitaliza¢ao do  campo.  No  periodo  de  tra,-_sicao permaneceram  vigentes  por
muito tempo as fomas tradicionais de rela¢ao e o nbcleo de valores que pemearam a vida
rural  durante  o  pen'odo  colonial  e  imperial.  Neste  contexto,  o  objetivo  deste  trabalho  6
analisar   e   caracteriza].   a  hegemonia   econ6mica,   politica,   social-familiar  e   cultural   da
estancia e dos estancieiros sobre a cidade de Tapes, principalmente sobre a escola, inclusive
depois  de  1950.  Mostraremos  tambem  como  era  encarada  a  escola  e  a  educapao  pelos
pequenos proprietarios e pelos  excluidos.  Nos  vertices  do  poder.  estancia-Igreja-escola  se
associavam na hegemonia ideol6gica da vida rural sobre a cidade.

Trata-se  da  cultura  e  da  educapao  contextualizadas  sob  a  tonga  hegemonia  da
fazenda.     S6  mos  anos  recentes  o  capitalismo  se  consolidou  como  modo  de  producao
hegcm6nico  no  interior  do  Estado  do  RS.  Sem  a  pretensao  de  generalizar  o  fen6meno,
desenvolveremos  uma  abordagem  cuja  fonte  primeira  e  o  depoimento  de  Clair  Garcia,
nascido  no  meio  runl  de  Tapes  e  filho  de  pequenos  proprietalio  que,  ao  migrar  com  a
familia  para  cidade,  percorreu  os  caminhos  da  escola  sendo  pos`eriormente  professor  de
primeiro  e  de  segundo  graus  na  cidade  de  Tapes  onde  desempenhou  o  cargo  politico  de
Secretario de Educa¢ao do municipio.



FAISCAS LUMINOSAS SOBRE GUETOS ESCUROS  "PROBLEMATIZANDO"

OS "NO\'OS" RUMOS PREVISTOS PARA A EDUCAcio BRASILEIRA

Arlete  Maria  Feij6  Salcides..

Este estudo apresenla uma analise de discursos -que se  constituem a partir da

producao e da circulacao de textos televisivos ~ como possibilidade de reflexao critica

sobre  o  atual  "estado"  e  sobre  os    novos  "rumos"  previstos  pelos  got.emantes  para  a

educacao brasileira`  par[icularmente nas riltimas quatro d6cadas`

Na   esteira   de   autores   como   Michel   Foucault   e   Stuart   Hall      -     os   quais

conlribuiram  para que se repense a cultura como "local"  no qual  sc enfrentam diferentes

concep¢6es da  \ida  social`  constituindo-se,  assim.  por algo  pelo  qual  se  luta  e  nao  mais

por  aquilo  que  "recebemos"-  ,   inleressou-nos  lomar  \'isi\.eis  as  rela¢6es  de  poder

en`'ol`.idas  nos  processos  de  representacao    de  que  a  midia  le!cvisiva  brasileira  tern  se

valido  para construir  signiricados  sociais e culturais

C`onsiderando     que.     no     Brasil,     a     T\'     tern    grande     responsabilidade     no

fomecimenlo   de    material    simb6lico    pelo   qual    os   brasileiros   e   as   brasileiras    se

reconhecem   como  tal.   se  "informam.' e  se   situam   rio   espa¢o   social.   pensamos   ser

pcninente   localizar  e  descrever  discursividades  que  "naturalizam"     ideias   de   que   a

educa¢ao   cabe   atender   aos   objetl\.os   econ6micos   e   empresariais   de   .`preparacao"

adequada  para  o  lrabalho,  com  vistas  a  competiti\'idade  no  mcrcado  intemacional  e  a

incorporacao  dos  \alores  t.i'(J/t6c'rt7i``  que  facilitem  a  consolidacao  da  hegemonia.  bern

como  demonstrar  que  o  que  ainda  se  ten  hoje.   no  Brasil.  e  a  vigencia  de  propostas

go`'emamentais   autoritarias.    reguladas   por   cmerios   que   \.isam    a    manuten¢ao    de

pollticas  de  exclusao  que  marcam  diferencas  sociais`  culturais`  raciais  e  e(n]cas  que  sao

subordinadas  e  colocadas  sob  o  que  Ernest  Gellner chama  de  "teto  politico" do  estado-

na¢ao`  ou  melhor,  \'emos  produzirem-se  discursos  homogeneizadores  sobre  a  unidade

nacional

Acredilando   que   e   preciso   chegar   numa   pratica   de   Justice   que   nao   seja

relacionada   a   do   consenso`   aponta-se   para   a   impollancia   do   Tcconhecimemo   da

helerogeneidade  nos  logos  de  linguagem  como  primeiro  passo  nessa  direcao    Nessa

abordagem.  analisar discursos qiie lem  sido  lomados  como  .\erdade",   pode contribuir

-.  ,\lcsmHdr  cni  Educacdo  dr  Uni\crsichde  Federal  do  RS   PTofessora  dr  FacuJdade  de  Edi.cacao  do

Ccntro Um\ crsiuno FEE\'ALE` NI+/RS

para  mostrar   o  quanto  esses  se  constituem  no  campo  do  possivel,  no  sentido  de  nos

permitir  ser,  pensar,  dizer  e  fazer  certas  coisas,  e  nao  outras.  Nao  se  trata.  porem,  de

diferenciar o que ha de `tyerdadeiro" ou de "ficticio" no discurso.  Se trata sim, conforme

nos    sugere    Jorge    LarTosa    ,    de    perguntar    pelas    regras    discursivas    que    ten,

historicamente, regulado o que tern sido socialmente legitimado.



RESUMO

A    CONSTRUcio    DO   CIDADio:    OS   CONTEUDOS    ESCOIARES   NAS
EscOLAs poBLlcAs DO RIO GRANDE DO sun NA pR"EmA, REpdeLlcA

Autora.  Bcrenice Corsetti
Univcrsidade  do  Vale  do  RIo  dos  Sinos  -  UNISINOS  (Sao  Leopoldo/RS)  e

Faculdade Porto-Alegrense de Educacao. Ciencias e Lctras -FAPA (Porto Alegre/RS).
End.  Res.: Run Sao Luiz.  I 170/604 -Bairro Santana.

90.  620-170 -Porto Alegre -RS
Telefone.  051/2171738

e-mail: cor7en.com.br

No  Rio  Grande do  Sul,  na  Primeira Repriblica, acorreu   expressiva  expansao  do

ensino.  num contexto de modiricac6es social:, c dominio politico do Partjdo  Republicano

Rjo-Grandense   A  educa¢ao  ocupou  urn  espa¢o  importante  no  conjunto  das  politicas

phblicas, constituindo-se em instrumento do desenvolvimcnto conservador levado a cabo

pelos  govemantes  de  orienta¢ao  positi`'ista    Os  contehdos  escolares,   nesse   processo,

foram   utilizados   pelos   dirigentes   como   instrumento  de   constni¢ao   do   cidadao   rio-

grandense  dos  novos  tempos do capitalismo.  A  reorganizacao  cumcular e  programatica

efetivada nas escolas pdblicas do Rio Grande do Sul, na Primcira Repdblica. possibilitou

a  ado¢ao  de  urn  carater  cientifico  e  tecnico  na  estruturacao  dos  contetidos,  o  que  foi

importante para o foma¢ao do conjunto de trabalhadores que se faziam necessarios para

a    realidade   capltalista   que   os    republicanos   desejavam    counlidar.    Todavia,    nas

disciplinas  que  implicavam  a  fomacao  de  \'alores  sociais  e  politicos,  eticos  c  morais,

constatou-se  a  manuten¢ao  das  antigas  orienta¢des  idealistas.  A  construcao  do  cidadao

que interessava ao projeto dos positivistas  exigiu quc a escola` alem de ensinar, educasse

para  a  dlsciplina,  para  a  produtividade  e  para  os  cuidados  com  a  satlde.  A  preparacao

para   o   mercado   incluiu   instrunentos   atraves   dos   quais   os   govcmantes   gahchos

prepararam a j uventude ricLgrandense para a aceitacao da ldgica do capital.

ESTRATEGIAS DE EDUCACAO CORPORATIVA:

MEDICINA E REGULAMENTACAO NO RIO GRANDE DO SUL -

1930/1940.

Prof. Dra. Beatriz Teixeira Weber.
Departamento de Hist6ria -UFSM.

RESUMO:

A  construcao   de  uma   identidade   corporativa   nas   diversas   profiss6es   6   urn  tema
privilegiado de educapao que passa pelos bancos escolares e pela organizacao inforTnal.
Essa  constnicao  teve  na  medicina urn  campo  privilegiado,  constTuindo-se  como  uma
alca de  sal]er que  a diferenciava de todos os  demals profissionais  que  atuavam  como
praticos   de   cure   no   inicio   do   s6culo   XX.   Os   medicos   utilizaram-se   de   diversas
estratedas para oferecerem-se como praticos privilegiados, o que nao ocorria ate entao.
Ate o final da Repbblica Velha no Rio Grande do Sul, a liberdade profissional garantia
que  qualquer  pessoa  podia  atuar  como  pratico  de  salde,  bastando  inscrever-se  na
l)iretoria de Higiene. Frente a esse quadro, os medicos tiveram que forjar sua idc,ntidade
como os hricos com uma formacao "cientifica" para o  exercicio  das "artes dc curar",
Este texto trata de parte de como essa estrat6gia foi organizada atrav6s da Faculdade de
Medicina de Porto Alegre, da Sociedade de Medicina do Rio Grande do  Sul e da Santa
Casa  de  Miseric6rdia  de  Porto  Alegre  durante  as  decadas  de   1930-40,  quando  os
medicos organizaram e difundiram urn c6digo  de deondoloSa para  siia atua¢ao  como
profissionais.  Eles estabeleceram os padr6es de como deveria ser o comportamento dos
medicos entre elcs. com seus I)acientes,  com o govemo e o pdblico em geral,  forjando-
se como gTupo profissional coeso.



A €ducacao pdblica no Rio Grande do Sul durante o governo de Lconel Brizola:

"Nenhuma crianca gem  escola no Rjo Grande do Sup

Claudemir de Quadros
Professor no Centro Universitario Franciscano

de Santa Maria
claudmir@unifran-rs.br

A  pesquisa  "A  educa¢ao  pdblica  no  RIo  Grande  do  Sul  durante  o  govemo  de  Leonel
Brizola  -  Nenhuna  crian¢a  scm    escola  no  RIo  Grande  do  Sul,  teve  como  objetivo  bdsico
dcscrever e  analisar o projeto  educacional  IVcnhwm crja#fa  scm  csco/a "o  Jti.a  Grande  do
Sii/,  exec`utado  como  prioridadc  do  govemo  de  Leonel  Brizola  no  Rio  Grande  do  Sul  entre
1959  e   1963.  A  metodologia  baseou-se  em  dois  procedimentos:  urn  vinculado  a  pesquisa
bibliogrdfica  e  a  pesquisa  documental,  e  outro,   a  analise  dos  dados  e  das  inforlnac6es
coletadas. 0 enfoque para a analise do projeto assenta-se em tres elementos fundamentals: na
doutrina  do  Partido  Traba!}ista  Brasileiro   -  PTB   -  elaborada,   em  especial,   por  Alberto
Pasqunlini;   na  historicidaae  do  sujeito   Brizola,  tendo  cm   `Jista  a  sua  origem,   formacao

profissional  na area de engecharia e atuacao politica, c na ideologia desenvolvimentista e no
populismo. Em decorrencia da vinculacao da pesquisa com politicas ptiblicas, o foco principal
da  aten¢ao  foi  a  aGao  govemamental,  o  que  implicou  uma  periodizacao  macropolitica  do
trabalho.  Assim`  procurou-se constituir uma sdlida base de  dados que  pelTnitisse  identificar e
detalhar o conjunto das a¢6es desenvol\'idas pelo govemo e os seus resultados e projetar uma
analise  sobre  a a¢ao  govemamental  desenvolvida  no  ambito  educacional  no  Rio  Grande  do
Sul  cntre  1959  e  1963.  A  continuidade  da pesquisa sobre  a educacao  pdblica  no  Rio  Grande
do Sul esta sendo  proposta pclo projeto "A educa¢ao ptiblica no Rio Grande do Sul:  30 anos
de hist6ria ( 1940-1970)", que abrangcri seis subprojetos: a) Fontes para o estudo da educacao

pdblica   no   RIo   Grande   do   Sul;   b)   Estatisticas  educacionais;   c)   Centro   de   Pcsquisas   e
Orientacao  Educacional  -  CPOE;  d)  Centro  Regional  de  Pesquisa  Educacional  -  CRPE;  e)
Mem6ria   fotogrifica   da   educacao   ptiblica   no   Rio   Grande   do   Sul;   f)   Educadores   rio-

grandenses  ~  biografia  e  mem6ria.   Esse  projeto  ten  como   meta  levar  a  constitui¢ao`  no
Centro   Uni\Jersitario  Franciscano  de   Santa  Maria,  do  Nhcleo  de   Estudos  e   Pesquisas  da
Educa¢ao Pdblica no Rio Grande do Sul.

RETROspECTrvA EM vinEO:
Os 25 ANOs DO cuRsO DE rds¢RADUACAO EM EI]ucACAO DA UFSM

Prof. Clovis Renan Jacques Guterres'

Esta  Retrospectiva  em  Video  ten  suas  origeus  no  projeto  intitulado:   "A  Pbs-

graduncao em Educacao na UFSM: Retrospectiva e Perspectiva".  A intencao primeira era a

organizacao  e  classificapao  da  documentapao  existente,  e  uma  analise  que  identificasse  os

principais  problemas   do   curso,   apontando   possiveis   soluc6es.   No   desenvolvimento   da

pesquisa,   a   prcocupacao   com   a   documentapao   deslocou-se   para   as  testemunhas,   em

decorrencia do tempo e da fatalidade.  Tres professoras do curso e alguns alunos ja haviam

falecido.  Embora nao  tivesse  muita  experiencia  com  esse  tipo  de  registro  de  investigacao,

mas como dispunha de equipamentos e uma equipe auxiliar, r.-,Lolvemos correr o risco.

Para a elaboraeao do "roteiro" uma revisao  na documentac5o  principal  nos levou  a

uma periodizac5o da hist6ria do curso estabelecida em fun¢ao das suas caracteristicas:

PRIREIRo PERloro: Convenio REC/OEA/UFSM -  1970/1977

SEGUNDo PERIODo:  P6s-Convenio  1977/1984

TERC`Enro PERIODo: Reestrutura9ao do Curso  1984/94

QUARTo   PERloDo   :    Criapao   do   Programa   de   P6s-Graduacao   com   a

integracao   do   Mestrado   e  do  Doutorado   que  iniciara   em   1992   em  Convenio   com   a

uncAh4p.
Esta  revisao  e  periodizacao  determinou,  de certa  maneira,  a  opcao  por  urn tipo  de

entrevista   aberta, centrada no depoimento espontineo do entrevistado, com urn mjnimo de

perguntas, o suficiente para assegurar a relevancia do material coletado.

Os vidcos foram gravados em  diversos  locals  como  residencias,  instituicoes

de ensino, eventos etc. Uma gravacao foi feita em Porto Alegre e as demais em Santa Mafia.

Foram gravndas cinco fitas; uma com   coordenadores; duas com professores e funcionirios

uma com ex-alunos e uma fita com tomadas intemas e externas que foram posteriofincntc

editadas  resultando  na  Retrospectiva  com  tres  fitas.  A  primeira  parte  comeca  com  uma

entrevista com  a diretora da Faculdade  lnteramericana  de  Educapao  -  Ima  Consuelo  ¢  a



tcrccira parte termina com o evento comemorativo dos 25 anos in VII  Semana do Curso de

Pbs-Graduacao Educa¢ao rcalizada no Hotel Morotim. eml995.

RETROSPECTIVA: PRIMEIRA PAITE

Ouracao: 40 minutos)

Abertura-  3  minutos

Depoimentos

-Ima Consuelo -Diretora  1969/1977(13  minutos)

- Neide Uchoa Xavier - Professora do Curso desdc  1970( 12 minutos)

-Ziane M Cielo Mahl  -ex-aluna/tuma  1974 -perda parcial da gravacao( 3 minutos)

-Ladyr Anchieta da Silveira -ex-aluna e pA'rofessora e Coordenadora em  1977

( 10 minutos)

RITROSPECTIVA:  SEGUNI)A PART£

(Duracao.  I  hora e 6 rfunulos)

Abertura`   1  minuto

Depoimentos.

-Maria Barnewitz   -Professora e Coordenadora do Curso  1980/81  ( 3  minutos)

(  perda parcial da gravacao)

- Marion Goulart - Secretiria do Curso - ( 12 rmnutos)

-   Terezinha   Prestes   Vera   -   Professora   e   Coordenadora   do   Curso   1982/84   (7

minu'os)

• Oswaldo Alonso Rays -ex-aluno, Professor e Coordenador do Curso  1984/86

-Clovis Renan Jacques GuterTes -Professor e Coordenador do Curso  1986/1990

( as falas foram gravadas cm fonm de dialogo / conversas sobre o CPGE

abrangendo o periodo 84/89, na residencia do prof. Oswaldo ) ( 27 fninutos)

-Maria Alzira Nobre -Professors e Coordcmadora do CuTso  1990/93 ( 9

rfunutos)

- Ricardo Rossato - Professor e Coordenador  1993/94 (7 rinutos)

RE:TROSPECTIVA: TERCEIRA PARTE

0uracao: 60 ndnutos)

Abertura:  Tomadas sobre o evento comemorativo dos 25 anos do Curso

Depoimentos:

-Pedro Coelho -Professor e Coordenndor do Curso  1994/95   ( 7 minutos )

-Eduardo Terrazan -PTofessor e Coordenador do Curso  1995 ( 6 minutos)

- Nedson Faria - Professor do Curse ( 4 minutos )

- Aldema Menini Trindade - Professora do Curso/ Pro-Reitora de Assuntos

Estudantis e representante do Reitor no Evento ( 4 minutos )

- Adriana R. Maciel - (2 minutos)

- Joao Pedro Alcintara Gil -  Professor do Centro de Educacao e aluno do Curso

(3  minutos)

- Valdo Barcellos -Professor da UFSM e aluno do Curso (4 rfunutos)

- Gilberto Benetti - aluno ( 4 minutos)

-Silvia lsaia -Professora do Curso  (11  minutos)

-Jos6 Pedro Bofleur -ex-aluno Professor da UNIJUI  ( 4 ndnutos)

- Odete Camargo - Professora do Curso (5 minutos)

- Clca Macedo da Costa - aluna do Curso ( 2 hinutos)

- Margarida Mayer - aluna do Curso (3 minutos)

Direcao: Clovis Renan Jacques Gulerrcs
Edicao : Riccordi produqbcs

lmagcns: Ubirajara Oli`'cLTa - Rosana Cabral Zucolo - Marco Montoya
Realizacao: Curso de P6sGTaduacao em Educapao - Mestrado

Dire¢ao do Centro de Educacao - UFSM

' A`J1`()R/APRESENTADOR:  CL()VIS RI.:NAN JAl`QUES GUTF,RRES

INSTi-Iijl¢Ao:  UNlvERSDAi]E FEDERAL DE SANrA MARIA

ENDERECO: ERNESTO LOPES, NP06, CAMOBI, SANI`A MARIA/RS

TEI.EFONE:  55  226 3424

EMAJL:  GUTERRES@CE.UFSM.BR



.1 :1RQUITETURA  DE UM REGIME DE REPRESENIAC.]O CULTURAI.

E.sctiltl elelnelilar  lelilo-brasileiro-evang6lica no  Rio Grande  do Siil  (1909/1939)'

Dagmar E. Estemann Meyer2

Res,,in,,

Discuio  e  analiso,  ncste  trabalho,  rcprescntacoes  de  escola  elemcntar  que  estiveran`  envolvidas  com  a

produ¢ao,  reprodu¢ao c'ou reformulacao de uma cultura e de  uma  identidade  docentc  leuto-brasileiro-evangelica`

no  Rio  Grande  do  Sul`  na  prtmeira  metade  do  seculo  XX.  A  discussao  fundamenta-se  mos  campos  dos  Esrudos

Feministas  e  dos   Estudos  Culturais,  especificamente  naquelas  `'ertentes  qiic  ten   proposto  uma  aproxima¢ao

cr`tica   com    a    perspecliva   pds-esmuluralista   de    Foucaull    e    Dcrrrida.    As    estTalegias   da   articula¢ao    e   da

desconstru¢ao  que  ulilizci  como  ..ferranentas"  para analis@r  publica¢Oes`  \eiculadas  no per{odo  de  1900  a  1940,

polo  Jomal  Oiiii/5i`/ici  Pos/,  pelo  almanaquc  ^'u/cntJcr/It/ tJ/e  DCJ!i/Jc`Aen  i;I  Bras//ic„  e  pelo  periodico .1//gemc,inc

fehrcr=L>//I"i`47/!„  Rjo  C;`raHd.7  do Slt/ me  pemiitiram  lanto  problematlzar  uma  representa¢ao  que  se  mnsformou

em  senso  comum  nessc  coilte`lo`  qual  seja`  a  de  ..escola  e  cscolarizacao  como  `.a/or  incrL.n/e  da  culrura  e  da

lradi¢ao  alcmas".  quanto  cxplorar  olltras  rcpresenlacdes  de  escola  quc  es:i`'eram  ati`'amenlc  en`'olvidas  com  o

proccsso de produ¢ao  refomulacao da cul[ura,  no ambito desse grupo

ETNICIDADE E MEMdRIA

Dircenara dos Santos Santer (UFSM)
Vitor Schlickmarm quFSM)

Este trabalho e resultado dos estudos realizados na disciplina 7ldpl.cos' Especi.cli.a em
Ed«cafGo //. do Programa de P6s-Graduapao em Educacto da UFSM. Teve como objetivo
investigar a fomapao da comunidade de Sao Miguel em Restinga Seca - RS, destacando a
Escola Manuel  Albino  Carvalho,  onde a grande  maioria dos  alunos 6  de  etnia negra.  Na
pesquisa  foram  utilizados  os  procedimentos  da  Hist6ria  Oral.  Os  moradores  negros  da
regi5o retomaran suas hist6rias de vida, atrav6s de entrevistas que exploraram lembrancas
a respeito do  passado, contribuindo  para o processo de dar voz a experiencias  vividas  por
sujeitos que  foram excluidos e marginalizados nas narrativas hist6ricas correntes.  Tendo  a
mem6ria,  como  objeto  primordial  na  constru¢ao  do  pensamento,  e  possivel,  atraves  de
correla¢6es  com  as  reminiscencias  dos  diversos  sujeitos,  estabelecer  rela¢6es  entre  as
identidades  individuals e coletivas do  passado e do presente.  A partir dos dados coletados
foi   possivel   estudar,   de   i Tma   pritica,   os   mecanismos   de   discrimina¢ao   e   racismo
introjetados  nos  sujeitos  moradores  de  Sao  Miguel,  que  implicam  em  atitudes  diante  da
realidade cotidiana da comunidade, da comunidade com sua escola, e da comunidade com o
exterior.



o   rAMiNHo   DAS    LETRAS     oS   CrNQi,'ENT.i    Ar`'oS    DE   ALFABETTZACAo    DA

pROFEssOR.i Ln MOsTARDEIRO

Doris  Bittencourt Almeide

RESUMO

A  Hist6ria da  Educacao  `'em  insistindo  na  importincia do  resgate  da profissao  docente
e do cotidiano escolar. enquanto elementos fundamentais de suas pesquisas.  Isso faz parte das
riovas   perspeetivas   historiogrificas   que   permitem   a   reconstituicao   de   vivencias   e   de
experiencias de homens e mulheres` por vezes esquecidos pela Hist6ria

Neste sentido. o trabalho prctende analisar aspectos significativos da histbria de `'ida da

professora   Lia Mostardeiro.  a hist6ria de vida  de uma  professora  primaria`  ao  longo  de  seus
cinquenta   anos  de  atividade  profissional   em  T')no   Alegre    Diante  dos   novos  paradigmas
histoncos.  sua  autobiografia  mostra-se  rele`'ante  e  singular   Para  elebora-la`  primeiramente
foram  idei`tificadas  as  relac6es  da  professora com  a  Hist6ria`  procurando  perceber  os  papeis

que  esta  professora  desempenha`'a  no  mundo  social    Posteriomente.  em  lima  perspeetiva
mais  f-ilosofica`  foram  seleeionadas  lembrancas  significati`'as  de  sua  \'ida    Sua  hist6ria  de
vida e marcada por peman€ncias e por paulatinas transforma¢6es em sua pratica pedagdgica
Afinal.  foram  cinquenta  anos  ( 1945-1994)  destinados    a  educa¢ao  no  Col6gio  FarToupilha`
como  professora  da  1®  serie  .`8"`  somando  mais de  dois  nil  alunos alfabetizados  por  ela     A
sua  t`ormacao`  o  inicio  da  vida  profissional`  as  diflculdades  encontradas`  o  convivio  com  os
alunos  e  colegas`  sua  \'isao  de  mundo  e  da  educa¢ao`  a  idenlifica¢ao  com  a  escola  e  com  os
alunos`  os  no`'os  paradigmas  educacionais.  as  transformac6es  sociais`  s5o  alguns  dos  temas
abordados.  reveladores do alcance social da pesquisa

Os   ret`erenciais   te6ricos  da   pesquisas   pri`ilegiam   analiscs   sobre   a   Nova   Histdria   `
autobiografias e   historias de vida com o uso de fontes orais e estudos sobre a memoria

Ddns  Bittencourt Almeida

Mestranda  do  PPGEdii/  UFRGS  e  Professora  de  Histdria  do  Colegio  Farroupilha  em
Porto  Aleqre

Orientadora   Professora Dra   Mana Helena C`amara Bastos

Endere¢o   RuaGon¢alvesLedo n° 752 ap   J03       Fone.  513392838/9785953

E-mail   colegio@farToupilha g  12.bT

Prop Dr' Lenira Well Ferreira
Pontificia Universidade Cat6lica do Rio Grande do Sul
FACED-Prop de Hist6ria da Educapfro
End.: Florencio Ygartua, n° 415, Porto Alegre
CEP: 90430010
Fone: 330 9781
email: leniraw@pucrs.br

"A Educacao da Mulher na Prineira Reptlblica no  Rio Grande

do Sul (1910-1930)"

(INTRODUCAO)  0  presente  trabalho  ten  como  questao  fundamental
analisar a produ¢ao literina e educacional  das mulheres que atuaram  no
magisterio na Primeira Repdblica, e relacionar essa produ9ao ao contexto
do  pals,  ben  como  ao  cotidiano  da  mulher  neste  periodo.  Para  tanto
resgatamos a hist6ria das escolas phblicas de formapto de professores/as,
as  discjplinas  que  compunham  seus  curriculos.  ben  como  a  products
literina e educacional desse periodo.
(METODOLCX3IA)  Prop6e-se  articular  o  contexto  a  mentalidade   das
mulheres deste periodo na perspectiva de refletir sobre as contradic6es, os
movimentos,  frente  ao  embate  politico,  as  questdes  sociais,  a  visao  do
trabalho, numa concepeao dialedca.  Nao foi  relevante para este estudo o
fato de haver uma prodapao literala e educacional e, sin, preocupou-mos
verificar  as  condicbes  hist6ricas,  sociais,  politicas,  culturais,  etc.  que  a
possibilitaram  e  o  que  eta  representou  na  epoca.   Buscamos  localizar
pcssoas  e  selecionamos  bibliografia  que  pudessem  ser  Teferencia  para  a
realizacao  deste  estudo,   na  intencao  de  estabelecer  relac6es  entre   as
posicdes   coupadas   pela   mulher  na   fanilia,  na   sociedade,   no   espaco
profissional, no contexto hist6rico e politico.
(RESULTADOS)  Foi  possivel  verificar  que  quanto  ao  aspecto  social.  as
mentalidades.  as  ideias,  Cram  de  uma  preocupapao  moral  elevadissimas
onde  exigencias  como:  ``nao  casar,  nao  andar  acompanhada  de  homens,
nao fumar, ndo beber, nao tTajar cores brilhantes, etc.." Cram previstast por
exemplo, em contrato de trabalho do ano de  1923;  o aspecto politico era
fundamentado  de  acordo  com  o  modelo  positivista;  quanto  ao  aspecto
educacional a forma¢ao dos profissionais em educapao contemplavam urn
ensino tTadicional. humanista e literalo; e, quanto ao aspecto psicol6gico.
o magtsterio constituia-se na `inica proposta viavel de profissionalizapao a
ftgunfeminina.
(CONCLUSAO)  A  sociedade  da  epoca  e  positivista  na  essencia,  o  que
implicava que este modelo politico delimitava is mulheres a representacao
de  "rainha  do  lan  e  anjo  tutelar",  ou  scja,  as  fun?6es  matemas  Cram
tTansferidas ds atividades  profissionais.  sendo  que  essas,  limitavam-se  ao



otcndlmento de criancas de  series  iniciais.  0  que mos  faz concluir que  as
icprcsentacdes  do  trabalho  feminino  do  inicio  do  seculo.  nao  atingem

prorissionaliza¢ao  -  uma  vez  que  hao  se  discute  as  alteracdes  saciais,  a
organiza¢ao  sindical,  o salar]o,  a  sobTcvivencia familiaT ou as questdes de
catcgorla   profissional   -   pots   tinham   como   inico   objetivo   atividades
tenet-icentes.  Somente  no  final  da  ddeadr  de  sessenta.  a  rnulher  passa  a
ceupar  outTas   posicoes,   como:   scr  racional,   com   capacidade   moral   e
intelectunt  para  administrar,  planejaT  e  atuar     us  qucstdes  saciais  ¢
cducacionais.

AslNTERPRETAc6EspEADOABGEfGTE#OADNE]rfucAQUESROussEAupELA

Vilmar Alves Pereira (UPF)

Roussea°u%:See:;:a:::goh:b::a:';S;ea:iFnagoandaa'`£:st%°nparedaasedfu°cTcgo.qEuejfapt:::a¥veantd°eg:

Rnot:gsdeearunqLoqufru=anp:iLaei::u:aoci:nteosac.apo:;tj::enE::eTap.g,SiffiiLgdeosepcfinfg.e#:
1eitun liberal  de  Rousseau;  nun segundo.  apresentaremos a possibilidade de ser rcalizadada

=jam;etEL:anoracdj::,e;tdoadeop,;antfdoe::Lo,r;denRgustsecracue.,X,anp:,e:tsecng:;S=a¥jn:gmj¥repoj:i:fi:
nos, novamente,  a essa dupla  interprctacao de  Rousseau.  Finalmcnte,  na lentativa de superar

i;ssad¥:;oetcro::mfdyr£Eor:et:e£T£¥:sbs::ag;::fqEg:gcfr§:i:d:;i;3¥n:d:e::ape:d:u%c::r:o;s:e::q:us:efs#gge::
sintese.

Hist6rias de Vida, Professores de Hist6ria do Ensino Superior

Marlene Gallina Rego Lorenzi
Jorge Luiz da Cunha

Este  trabalho  apresenta  o  estudo  realizado  para  a  execueao  da  pesquisa
"Hist6rias  de  Vida,  Professores  de  Hist6ria  do  Ensino  Superior",  e  alguns

resultados e observac6es realizadas a partir dos dados obtidos ate o momento.
A referida pesquisa esfa em desenvolvimento no Programa de P6s-Graduacao
em Educacao - Mestrado, da Universidade Federal de  Santa Maria, em  Santa
Maria -RS.
Esta   pesquisa   tern   como   objetivo   investigar   trajet6rias   profissionais   de
docentes que atuam em cursos de forma¢5o de professores de hist6ria, com a
proposta de elucidar a esrrwrwra de se#f!.cJos  que  sustentam  a constituicao  de
uma identidade docente,  uma  forma de estar e apresentar-se como professor.
Ou seja as motivac6es,   expectativas e objetivos, que nutriram suas escolhas e
posturas,  ben  como  as  imagens,  representac6es,  valores,  concepc6es,  que
trabalham   com   seus   alunos,   e   que  tamb6m   se   constituem   em   elementos
explicativos  das  posturas  e  escolhas  realizadas  por  estes  docentes  em  sua
traj et6ria profissional.
Para o processo de investigacao adotamos o trabalho com a Hist6ria Oral,  na
modalidade da Hist6ria de Vida, atrav6s da realizacao de entrevistas que estao
sendo  gravadas,  transcritas  e  revisadas  pelos   narradores.   A  Hist6ria  Oral
transcende  a  concep¢5o  de  urn  simples  conjunto  de  tecnicas  empregadas  no
registro   e   tratamento   de   dados   orais.   Sua   utilizacao   implica   uma   visao
diferenciada   de   pesquisa,   onde   o   depoente   deve   ser   tratado   como   urn
colaborador e nao urn nero objeto de pesquisa.
Observamos   nos   depoimentos  ja  coletados   e   trabalhados,   a  construcao   e
elaboracao,  realizada pelos  docentes  em  seus  depoimento,  de  uma  coerencia
explicativa  de  suas  experiencias  e  trajet6ria  profissional.  Os  colaboradores
destacam em suas narrativas que a escolha pela docencia e pela hist6ria se deu
no  cruzamento  de  diversos  fatores,  sendo  que  as  motiva¢6es  e  expectativas
que  moveram  suas  escolhas  esfao  presentes,  por  terem  marcado  de  forma
significativa.   seu  jeito   de   ser/estar   como   pessoas   e   como   profissionais,
constituindo  a  foma  de  perceberem,  conceberem  e  tematizarem  a  si  como
professores, a sua pratica docente, e aos outros, colegas e alunos.



I`llulo:C`iinstruindo  Histdrias dc Vida para Compreender a Educacao e a Profissao Docente no
Estado do RIo Grande do Sul.

Maria Helena Menna BaiTcto Abrahao`

I  i`o  l}s`ado  i`ducadores  quc  fizeram  a  hist6ria  da  educa¢ao  riograndense.  A  hist6ria  pessoal  c

Dfissioml  do  sujeito,  antes  de  ser  unicamcnte  individual.  tern  natureza  social:  iuscreve-se  na  e

nsirdi  a  pr6pria  histdria  da  educa¢ao  e  da  profissao  docente  riograndense,  constituindo  rico

itcrial   dc   consulta   para  estudantes,   educadores  e   pesquisadores   nas   linhas   de   Formapao   de

ofessores e de  Hist6ria da Educacao.  A pesquisa nao  pretende ser uma reflexao  `roltada somcnte

ra  o   passado   mas   visualiza  a  reconstrucao  do   sentido  do   trabalho   de   professores   enquanto

Dfissionais reflexi\.o-transformativos da pr6pria pritica.   Objeli\'amos resgatar hist6rias dc vida de

ucadori`s riograndenses, entendendo-as como elementos elucidadores da hist6ria da educacao e da

ofissao docente no  Estado`  formando urn acer`'o para utilizacao de esrudiosos e para contribuir na

macao  de  educadores  reflexi\'os.   .inalisamos  caracter{sticas  da  foma¢ao  desses  educadores;

fluencias  ha\.idas  e  exercidas:  veios  te6ricos  sustentadorcs  de  seu  saber/fazer;  caracteristicas  e

ntido  da  trajet6rif   3rorissional;  constru¢ao  identitdria  pessoal  e  profissional,  elementos,  esses

ntextualizados  sdcio-politico-culturalmente.  Trabalhamos  com  depoimentos  dc  cducadores  \'ivos

de  pessoas  fon{e  para  triangulacao  de  informa¢6es  e  para  suprir  o  depoimento  de  educadores ji

lecidos.   Igualmente`  com  analise  de  publicac6es,  documentacao,  filmes,   fotos.   Os  educadores

jas  hist6rias  sao  trabalhadas,  nun  total  de  doze.  inicialmente.  sao  aqueles  sobre  os  quais  ha

insenso   a   respeito   do   \;alor   de   sua   atuacao.   0   ndmero   de   pcssoas   fonte   e   estipulado   pela

edundancia e clausura do  discurso" (Barthcs,1970).  As  informa¢6es  sao trabalhados  com tecnicas

i descri¢5o e andlisc de hist6rias de vida (Santamarina/'Marinas.199J).  0 trabalho com hist6rias de

da ten uma dimens5o etica c  politica ao  recuperar a mem6ria e  narri-la desde os prdprios atores

iciais.  Essc  metodo  implica  profundamente  entre\'istado  e  entre\.istador  porque  recolher  hist6rias

:  vida e  participar in elaboracao  de  uma memdria.  (op.ci(.).  Das his(6rias  de  vida  ate  o  momento

tudadas  emcrgiram  tres  categorias comuns  a todas:  Fomacao.  Vida  Profissional,  Constru¢ao  de

entidadc.  Em  Fomacao`  cnconlramos  as  subeatcgorias:  Origcm.  Influencia  Familiar,  Influencia

gligiosa,  Educa¢ao  Formal`  Educacao  Nao-formal.   Em  Vida  Profissional`  encontramos:  Opeao

:la   Profissao.   Trajet6ria   Pessoal,   Trajet6ria   Prorissional`   Influencias   Sofridas   e   Exercidas,

•oducao,   Distinc6es,   Hourarias.   Em   Constnicao   de   ldentidade   as   subcategorias:   Identidade

:ssoal.  Identidade  Profissional`  Concepedes  Pedag6gicas`  Concepc6es  Filos6ficas,  Vida  Afctiva.

rabalhar   essas   categorias   ten   proporcionado   melhor   entendimento   de   complexas   rela¢des

:rificadas  na  histdria da educa¢ao  riograndense e  na hist6ria da profissao  docente.  em  diferentes

:riodos.

ouiora cm  Ciencias  llumarias -   Educacao,  Doccn`c na graduacao c  na  P6s-graduacao da  PUCRS.

Relac6es femininas e educacao:  o interior do Rio Grande do Sul no seculo XIX .

Prof  Ms.  Nikelen Acosta Witter
Prof.  Ms.  Luis Augusto Ebling Farinatti

Com  base  na  definicao  de  educacao  como  pratica  social  e  cultural  que  forma  os
sujeitos  em  diferentes  situac6es  da  vida,  pretendemos  levantar  alguns  elementos  da  vida
das  mulhercs no  interior do  Rio  Grande  do  Sul no  seculo  XIX  e pensa-los a luz de  uma
hist6na da educa?ao.  Nosso trabalho  se situa no contexto de uma regi5o e de uma epoca
especificas,  qual  seja,  o  municipio  de  Santa  Maria  da  Boca  do  Monte  entre  os  anos  de
1845   e   1880    Para  isso,   e  preciso  que   se  compreenda  nao  somente  como  viviam  as
mulhcrcs no sul do Brasil na segunda metadc dos oitocentos, mas, em especial,  os pontos
de   contato   existentes   entre   elas`   como   se   comunicavam   entre   si   e   de   que   foma

participavam  iimas  das  vidas  das  outras.  Ao  serem  definidas  essas  rela¢6es  poderemos
perceber  de  que  forma  os  saberes  pr6prios  da  mulheres,  a  posicao  que  deviam  manter
frcntc a urn mundo dc rcgras masculinas e as possibilidadcs de negociacao com as margcns
de  liberdadc  deixadas  por  esse  mundo,   Cram   aprendidas  e  passadas  de  geracao   para

gera¢ao



Mem6rias de Ex-alunas do lnstituto de Educa¢ao Olavo Bilac

}valdo Mariotto Cerezer
istiani Farias de Souza
)sangela Montagner
rge Luiz da Cunha

ijetdria  de  pesquisa  "Mem6rias  de  Ex-alunas  do  lnstituto  de  Educacao  Olavo  Bilac
I-1950):  Hjstdria da  Educacao de  Santa  Maria,  ten sido  desenvolvida com  o objetivo
vestigar  como  ocorTeu  o  processo  de   foma¢ao  de  professoras  neste  espa¢o  que
sentou  urn  importante  centro de  fomacao  de professoras da cidade  de  Santa Maria e
).  Para  alcancarmos  este  objeti\i'o,  foi  necessario  a  compreensao  das  relap6es  que  se
ssaram   no   interior   deste   espaco   educacional,   tendo   em   vista   a   foma¢ao   de
r,soras,  assim como,  entender os motivos ou  fatores que  influenciaram  essas mulheres
iarem   pelo   magisterio   como   profissao   para   suas   vidas   e   a   inriuencia   destas   na
midade  local.  Para tanto,  procuramos ouvir os  sujeitos envolvidos  neste processo para
atrav6s  de  seus  depoimentos,  via  hist6ria  oral.  pudessemos  compreender  o  contexto
rico/social  do periodo  em  estudo  e  a  influencia  deste  no  contexto das  escolhas  dessas
eres  pela  profissao  de  educadoras.  Com  isso,  observamos  a  forte  conotacao  que  era
em rela¢ao a profissao do magisterio como sendo uma profissao destinada as mulheres
:stas  poss`iirem  caracteristicas  relacionadas  ao  "ser professora"  como extensao  do  "ser
I  e,  como tal,  mantenedora da ordem  familiar e  social.  Portanto,  as lnulheres seriain  as

>nsaveis  naturais  nao  s6 pela educa¢ao dos  filhos, como  tambem  dos  futuros  cidadios
iodo  geral.  Destacamos  ainda que  estas  mulheres  escolhiam  a  profissao  do  magisterio
}ste ser lima das poucas profiss6es da qual a m`ilher podia fazer parte, ao mesmo tempo

iue "ser prot`essora", era   urn "status social".  Outro motivo de grande influencia na hora
scolha da profissao,  era a influencia da  sociedade  na qiial  estas  mtilheres  faziam  parte.
era  tao  grande  q`ie  acabou  influenciando  muito  iias  escolhas  destas  pela  profissao  de

Bssora impondo,  muitas  \'ezes,  a profissao de  educadora como  ideal  para a mulher nao
ando   a e\scolha prbpria, mas uma escolha ilnposta pela sociedade.

.\utora .ii.ri`scntador.i: Rosimar S¢rcm Siqueira Es(iuinsani
\lcstrand.1 cm F.d`ica¢5o -l'ni\.ersidadc de Passo Fundo
Rua Riachui`lo. +72.  BairTo Sao Crist6`.5o -Passo Fundo -CI;P: 99062 -(170
Telcfoncs (05+)  315  -3739    (05+)  315  -+031
Titulo da  I.estiuis.`:  0 p`'ibtic{i  e o pri\..i{lo cm  cduc.ic.io:  (-) caso  .\nisio Tci.`eii.a  e  .1 lgreja (`at6lica
no Rio Gi.andc. {lo  Sul

Resume:

F.sla  pc`quisa  em  curso.  in`.estiga  como  se  rcfletiu  no  Rio  Grande  do  Sul  o  debate  idcol6dco  c

educacion.11 sobre a i`scola p`.iblica e pri`..ida  do t`mal d.1 d6cada  dc  5().  0   objeti`'o  6  contribuir no

{l|.s\i`hmci`lo  {los  discurs{)s  quc  norte.tram  o  dcbatc  cduc.icional  brasileiro  sobi.c  .`  qucstao  do

Pl.lbliu)   1`   i)ri\.:`ilt>   |`m   ediicaiati.    Paul.intlo-sl..    i].ira   t.into.    em   utm   itestiuis.1   Jocumcnt.il   e

biblittgi..itic.1   dc   I.roJui6cs  di`   ambitt>  nacional`   estadual   e   I.egional.   0   dcbatc   cntrc   os   bispos.

`ohrl.Ill(lo  D.  \.ici.ntc  Schei.er.  e  o  ctluc.itlor  ,inisio  Tci`cim,  .iconlece  por  oc.isi5o  tl.1  pri`i).ir.1+.io

il.1  I.ci  ile  Dii.elriz.cs  e  B.`si.s  da  I <\uc.ii5o  `'acional.  erigencia  da  Constituitao  dc  19+6.  qu.intlo.

`li|)oi`  (le  \ iiii:`s  tr.1i``it.it{-)cs.  t)  I.rttjeto  I.eci`be.  em   1958.  t)  sub`lituti\'o  I_.leer.h  ((`:`I.los  I_..1cet.(I;`  -

` 1)\').   ctmti`mpl.intlo  intcrcsscs  dc  donos  c   gestores   dc   cscol.is  pri`..idas.   Neslc   mtimento`   o`

ill`l`cn`(tre`    il.1    |`scol.1    pri\..i{l.1.    unintlo-se    .is    i.scohs    confessiomis    c.itdlic.is    (cnlrc    tiuli..is)`

coi`l`I.()i`l.ii.i`iT`-si`  |-om  tis  p.iilidarios  {l.1  escola  ptlblica.    `'.1  ticasi5o.  o  p;`tlrc  c  {tep`it.ido  I.`on`cc.1  i`

Sil\:`  .`c`l`.1  `i  ilii.et("  `lo  lnstitult)  \'.icion:il  `le  F,sl\id(n  Pc(I.ig(')gic()s  (I`.Fl').   .\ni`io   Tei.`cil..1.   `li.

tent.ir  tlc`lniil.  .i`  escohs  conl`i``siomis.    .r.il  tlisc`ir`o  1`oi  enc,imp.itlo  poi.  I).  \'icentc  Schercr.  .i`lc

tambjm  :`ius.1  .\nf`it)  {lc  .ime.it.ir  o  tlil.i`ilo  tla  t`.imili.1  cscolhcr .1  c(lui`.1+io  {los  filhos.  I.mt{`ndo  c()in

.`1``1`   p;irc`   (i   ..\l|`m`iii:`l   `los   Bi`i.os   (ii`hchos`.     0   conrrt>n`o   tom`i-se   i]tiblic()     c   e\asiici..1.lt>.    ,\

`li`c`l``.io   li."  ||i`   `cu  lu)jo   n.io   i`pel`;``   0   inlci-i``se  I)ii`..ilistii   n`:`s   I.\.:ii`t{i  pO`(iii..is  i(ti`Ol`;gici``   1`

i`.l`lc.icion;`i`.  |.r`tl.e  I.I:``.  .1  tlel`e`.1  ch  pr.oi.ril`il.itle  iiri` atl.1  c  .1  i`\iti?:it5o  tlo  ensino.


