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RESUMO: Esta proposta deste Simpósio Temático objetiva discutir pesquisas sobre
História da educação e cultura escolar envolvendo a produção e análise de fontes orais
como uma perspectiva metodológica. O interesse é apresentar reflexões sobre
abordagens teórico-metodológicas quanto ao uso de fontes orais que possibilite
examinar relações e enfrentamentos que emergem no tempo presente em Culturas
Escolares constitutivas da História da Educação na contemporaneidade a partir de
questões oriundas das pesquisas dos proponentes, grupos de pesquisa e
interlocutores. Pretende, de forma especial, refletir sobre as fontes orais como
possibilidades abertas por narrativas e silêncios para acessar dimensões da memória,
gestualidade e performance, evocadas por fotografias iconografias, filmes, livros
didáticos, panfletos, folhetos de cordel, livretos populares, que possibilitam acessar as
formas de recepção dos programas, conteúdos e currículos escolares; alimentar a
comunicação das relações de oralidade intra e extra escolar, na perspectiva de uma
Cultura Escolar cujas práticas e usos se realizam em incorporações / apropriações e
consumos. Para compreender a história da educação e as dinâmicas escolares
problematiza-se “memórias” e biografias de sujeitos da educação, professores,
diretores de instrução, inspetores paroquiais, funcionários, pais e alunos; além de
recorrer aos usos da documentação arquivista e dos periódicos que foram
incorporadas recentemente como fontes. Neste sentido, o ST acolhe comunicações de
pesquisas que articulam as interfaces entre História da Educação, História Oral e
Cultuas Escolares com outros campos: Relações de Gênero e Corpo; Relações Étnicas e
Sócio Raciais; Trabalho e Formação Docente que investigam trajetórias, experiências,
estratégias e formas de ser, fazer e vivenciar o magistério/escolarização/docência.
JUSTIFICATIVA: Desde a última década do século XX que a História da Educação vem se
consolidando como um Campo Temático na historiografia, incorporando, cada vez
mais, de forma especifica, o “fazer do historiador”, ao incorporar metodologias
próprias desta prática / disciplina. Afastando-se das descrições factuais, da nomeação
de personagens, instituições e enumeração das datas comemorativas, o historiador da
educação buscou problematizar sujeitos e objetos da Educação, suas dimensões
espaço temporais específicas, discutindo, refletindo, construindo conceitos e
categorias analíticas constitutivas das historicidades destas práticas sócio históricas
presente nas sociedades modernas. Para dar conta deste campo, incorporou as
perspectivas teóricas que norteiam as discussões, debates e investigações históricas
propostas pela Nova História Cultural, e História Social, elegendo entre outras
abordagens a Micro História com o propósito de apreender as experiências, vivências,

modos de vida/saber/fazer dos sujeitos da Educação. Neste intuito, além de continuar
trabalhando com documentos tradicionais produzidos pela burocracia escolar, voltou a
atenção para outros registros deixados por sujeitos ativos professores, diretores e
alunos que produziram periódicos e revistas de grêmios e outros artefatos da cultura
material escolar que são considerados como fontes, acercando-se dos métodos e
abordagens utilizados por outros campos da histórica. Para dar conta das inquietações
pulsantes das culturas escolares na contemporaneidade faz-se uso da produção de
uma fonte oral compartilhada entre pesquisadores e sujeitos da pesquisa recorrendose a procedimentos da História Oral, tema principal deste Encontro, que vêm
configurando novos sentidos ao buscar articular as reflexões sobre a Memória e o
Ser/Fazer-se professor/a e dos demais sujeitos da Educação.
Palavras Chaves: História Oral; História da Educação; Memória e oralidade; Cultura
Escolar.
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