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OUTROS TEMPOS, OUTRAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

Há cada vez mais um interesse pelos papéis que povoam a sala de aula, 

guardados por professores e alunos, que emerge de um interesse mais 

amplo de preservação de memória das pessoas comuns, uma preocupação 

que tem se expandido na Europa, como pode ser visto na criação de 

instituições de guarda de escritas ordinárias. Para citar apenas o exemplo 

da Espanha, constituiu-se, recentemente uma Rede de Arquivos e 

Investigadores em Escritura Popular, dirigida por Antonio Castillo Gomes, 

da Universidade de Alcalá, que se volta para a escrita das classes 

subalternas, entendendo que deles podem ser extraídos muitos elementos 

que não podem ser vistos em documentos oficiais, permitindo escutar o 

que permaneceu à sombra, oculto sob o manto de outras vozes tidas 

como mais autorizadas.  

Em âmbito internacional, no campo da educação, há cada vez mais uma 

necessidade de organização dos museus. Comentando acerca do 

crescimento dos mesmos, Antonio Viñao (2005), da Universidade de 

Múrcia, observou que um levantamento do Museu Pedagógico da Galícia, 

em 2003, identificou a existência de 683 museus escolares em todo o 

mundo com páginas na internet, criados nos últimos trinta anos, sendo 

que 492 estão localizados na Europa, 192 na América, 40 na Oceania, 8 

na Ásia e 1 na África.  

Estes números fazem lembrar da observação da historiadora da educação 

portuguesa, Margarida Felgueiras (2005) quando explicitou que “a 

afirmação da memória anda a par da emergência e exercício de um poder 

e de sua legitimação”.  Convidam, também, a pensar que, no Brasil, 

encontramos poucas instituições de guarda da memória da educação, 

dentre as quais, o Museu da Escola de Minas Gerais, o Museu da Escola 

Catarinense, o Centro de Referência do Professor Mario Covas e o Centro 



de Referência da Educação Pública da Cidade do Rio de Janeiro, que, ao 

lado das iniciativas escolares, como o Centro de Memória do Instituto 

Superior de Educação do Rio de Janeiro, lutam, por vezes, com a 

necessidade de convencimento sobre sua importância, debatendo-se entre 

a consolidação e o esvaziamento. 

Muitos papéis, aparentemente banais, sempre sujeitos à destruição e ao 

descaso, têm sensibilizado o grupo de pesquisa que coordeno na Linha de 

Pesquisa  Instituições, Práticas Educativas e História (www.lab-

eduimagem.pro.br), dedicado aos estudos das relações entre escola, 

memória e cultura escrita, que privilegia cartas, autobiografias, diários, 

diários de classe, cadernos escolares, boletins e cadernetas escolares, 

entre tantos outros documentos produzidos na escola ou sobre a escola e 

que trazem as marcas da escolarização na vida de cada um e de todos.  

Monografias, dissertações e teses, concluídas e em andamento, têm 

procurado contribuir para a preservação da memória da educação 

brasileira; proporcionar a reflexão sobre as práticas de escrita cotidiana; 

socializar as pesquisas sobre práticas de escrita no cotidiano escolar; 

aprofundar as discussões sobre as práticas de memória docente 

construídas na escola e que, por sua vez, também a constroem; e, 

analisar intenções educativas, práticas pedagógicas, usos do tempo e a 

cultura escolar na escrita de alunos. 

Desta vez, a atenção dos integrantes do grupo de pesquisa se dirige aos 

desenhos, fotografias e ilustrações presentes em cadernos escolares, nos 

livros produzidos por normalistas, e, em jornais escolares, de 

temporalidades diversas, e uma experiência com alunos que toma “a 

cidade como um museu a céu aberto”. A estes se somam reflexões dos 

professores Maria Teresa Santos Cunha, da Universidade do Estado de 

Santa Catarina e Roberto Conduru, da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, que examinam, respectivamente, as capas de romances de 

formação e os desenhos da poeta, jornalista e educadora Cecília Meireles, 

em Batuque, samba e macumba. 

http://www.lab-eduimagem.pro.br/
http://www.lab-eduimagem.pro.br/


Diante destas imagens, em diversos suportes, os autores as interrogam, 

compartilhando da compreensão de que elas querem comunicar algo do 

passado e do presente. Falam dos rituais educativos, da cultura escolar, 

das reformas de ensino, das histórias de vida de alunos e professores, por 

exemplo. Permitem pensar em outros tempos e em outras práticas sociais 

e pedagógicas. Convidam a remexer baús de memórias em busca dos 

sentidos pessoais e coletivos da docência, de ontem e de hoje. 

 


