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Resumo  

O projeto de pesquisa intitulado Possibilidades de pesquisas históricas em instituições escolares no Alto 

Sertão Baiano: Centro Educacional de Pindaí (1975-1985), executado pela licencianda Maryana 

Gonçalves Souza, continuando as atividades da ex-bolsista Vânia Muniz, tendo como orientação a 

professora Antonieta Miguel consiste na elaboração de um Catálogo de Fontes e Possibilidades de 

Estudos para a História da Educação. A escolha de se realizar uma pesquisa sobre o tema em análise se 

deu através das experiências advindas do PIBID e escolhemos produzir um Catálogo de Fontes diante 

dos incipientes estudos realizados no Brasil sobre a História da Educação e a grande ausência de 

instrumentos de suporte à pesquisa em arquivos e outros espaços de mesma natureza. O objetivo do 

projeto é o levantamento e análise da documentação imersa no arquivo do antigo Centro Educacional 

de Pindaí e a elaboração do Catálogo. Inicialmente, os documentos foram identificados, e fotografados, 

depois realizada a análise e problematização do seu conteúdo, estado de conservação, situação do espaço 

em que eram mantidos e como última etapa, a elaboração escrita e gráfica do catálogo. A partir desta 

pesquisa foi possível verificar a situação deplorável de conservação destes espaços e de seus 

documentos, evidenciando a fragilidade em que estão as fontes escolares e a necessidade de ações de 

preservação, tornando visível o quanto a sociedade carece de consciência histórica. Os materiais 

contidos nestes locais são de alta potencialidade e fundamentais para a construção da História, da 

autonomia e cidadania, necessitando de condições eficientes de tratamento, conservação e preservação. 
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escolares. 

 

Introdução  

Os Arquivos Escolares são locais que acondicionam um conjunto de registros administrativos, 

pedagógicos e culturais relativos à trajetória das instituições educacionais e seus sujeitos. No entanto, 

na maioria das vezes, eles são vistos apenas como depósitos de documentos relativos à administração e 

à ordem burocrática vigente das instituições, ignorando sua função histórica e cultural (COLMÁN, 

2008); (LEITE, 2007); (BARLETTA, 2005); (BONATO, 2005). 

 

Perante o contato com os arquivos escolares e outros locais de mesma natureza, o processo de coleta de 

materiais, catalogação, exame, investigação, levantamento de hipóteses, e sistematização executado pelo 

pesquisador é árduo, minucioso e requer tempo e paciência. Na esfera da História, as atividades dos 

pesquisadores e a acessibilidade aos indícios documentais podem ser facilitadas por certos instrumentos 

de suporte, como os catálogos de fontes. (SANTANA, 2012). De modo organizado, eles podem englobar 

uma ou mais temáticas com conteúdo fundamentado nela (s), apresentam fontes e suas respectivas 

informações que podem ser utilizadas e intercaladas seja pelo campo científico ou por outros públicos. 

Tendo em vista a problemática abordada, a escolha de se estudar e realizar uma pesquisa sobre o tema 

em análise ocorreu com a atuação no PIBID, no subprojeto “O Cotidiano do Ensino e a formação inicial: 

vivenciando as dinâmicas do ensino de História espaço-tempo escolar”, coordenado pela professora 
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Luciana Oliveira Correia e executado de 2011-2013, pois possibilitou maior contato com arquivos 

escolares, leituras sobre a temática e o acesso à vida escolar que nortearam a definição do tema estudado. 

O recorte temporal se totaliza em dez anos, iniciando em 1975 e finalizado no ano de 1985.  

Escolhi produzir um Catálogo de Fontes diante do pequeno número de estudos feitos no Brasil sobre a 

História da Educação, apesar do avanço considerável de investigações e, mesmo com a inserção de 

novos olhares, metodologias, objetos, leituras dentro dela, ampliando suas possibilidades, ainda 

necessita ser mais explorada cientificamente. A grande ausência de instrumentos de suporte à pesquisa 

em arquivos e outros espaços de mesma natureza foi outro fator considerável para estimular esta 

produção. Utilizou-se o método da análise documental (AROSTEGUI, 2006), estabelecendo a coesão 

de modo aprofundado e dinâmico das informações adquiridas com a produção do processo histórico. 

A partir disso, a pesquisa científica vigente objetiva conhecer, fazer o levantamento e catalogar, de 

acordo com a História da Educação, a documentação do arquivo do Centro Educacional de Pindaí e, 

perante estas atividades, como produto final, efetuar a criação do Catálogo de Fontes Primárias: 

Possibilidades de Pesquisas em História da Educação no interior da Bahia: O Centro Educacional de 

Pindaí (1975-1985), com base no arquivo da instituição escolar em análise, trazendo informações sobre 

elas e elencando possibilidades de pesquisa e estudo, como também abarcar a problematização sobre 

arquivos, especialmente os Arquivos Escolares. Além disso, almeja-se atribuir maior visibilidade à 

História da Educação na Bahia. 

 

Metodologia   

O instrumento de pesquisa produzido incorpora-se no campo da história das instituições escolares, 

abarcando arquivos, fontes, objetos, formas de ensino, referendado por BONATO (2005), MOGARRO 

(2005), NOSELLLA e BUFFA (2009). De modo abrangente, a produção do Catálogo de Fontes seguiu 

as etapas de planejamento e estudos teóricos, contato, análise e registro fotográfico do arquivo e sua 

documentação, produção escrita e, por último, parte gráfica. 

Na construção do conteúdo escrito do catálogo, na problematização das fontes e de outros pontos 

presentes na pesquisa, a monografia de conclusão de curso intitulada Possibilidades de Pesquisas em 

História da Educação no interior da Bahia: O Centro Educacional de Pindaí (1975-1985), de autoria 

de Vânia Muniz, bolsista anterior deste projeto, serviu de referência.  

Posteriormente, foram feitas leituras, discussões, elaboração de artigos, resenhas críticas, textos 

reflexivos a partir do levantamento bibliográfico sobre arquivos, instituições escolares, pesquisa 

científica, educação e cultura escolar em livros, revistas, artigos, teses e dissertações. 

Após este “contato teórico” com o objeto em estudo, parti para as visitas ao Centro Educacional Prefeito 

Francisco Teixeira Cotrim, antigo Centro Educacional de Pindaí, dando início à parte mais fundamental, 

trabalhosa e minuciosa da pesquisa, examinando e levantando sua documentação, fazendo exames e 

questionamentos baseados na análise documental de AROSTEGUI (2006), escolhendo as fontes para 

compor o catálogo e registrando-as através de fotografias. Durante o processo de execução da pesquisa 

na escola, as pessoas que trabalham nela foram educadas, nos recepcionando de forma gentil, nos 

auxiliando quando era preciso.  

Considerando o contato bibliográfico obtido e as reflexões adquiridas a partir dele, se deu o processo de 

seleção das fontes a serem utilizadas no catálogo, classificando-as em categorias assim definidas: 

Correspondências, Currículos, Livros didáticos, Cadernetas escolares, Aleatórios, Livros diversos, Atas, 

Diário Oficial. Após isso, se iniciou a análise das informações contidas nelas: o(s) assunto(s) tratados, 

sua datação, o estado de conservação e, consequentemente, sua problematização por meio das 

possibilidades de pesquisa e estudos que elas abarcam; começando, dessa forma, a construção do corpo 

escrito da pesquisa. Foram utilizados alguns livros da antiga Diretoria Regional de Educação 24 

(DIREC/24), promovendo o intercâmbio com o material encontrado no CEP. 

 



O arquivo escolar do Centro Educacional Francisco Teixeira Cotrim (CEPFTC) não possui um 

profissional capacitado para lidar com a sua documentação, além de não possuir um lugar específico e 

com condições necessárias para mantê-la, estando presente em vários lugares (sala dos professores, 

corredores, almoxarifado) da instituição, sendo que alguns estão sem estruturas mínimas para preservá-

la, se tornando vítimas de poeira, insetos, o que fez com que parte dos documentos se perdesse e outros 

estarem em péssimo estado, rasgados, com manchas, tornando-os ilegíveis. 

 

 O prédio da escola se encontra com a estrutura crítica, sendo que uma pequena parte já desmoronou, 

enquanto as outras estão sujeitas a desabamento a qualquer momento, pondo em risco o corpo escolar e 

todo o material da instituição. Diante desta situação, trouxemos no Catálogo de Fontes a 

problematização sobre arquivos, alertando sobre a situação de conservação e preservação do seu espaço 

e seus documentos, materiais, abarcando os problemas mais comuns presentes nestes ambientes, 

apontando suas possíveis soluções e maneiras de conscientização da comunidade escolar. A ferramenta 

de pesquisa produzida também traz um mergulho na temática História da Educação, compondo seu 

corpo escrito. 

 

Não somente os documentos do CEP foram importantes na realização do catalogo, a presença em seu 

arquivo e em outros espaços desta instituição escolar foram indispensáveis na investigação e no 

aprofundamento do conteúdo do catálogo.  

 

A etapa final (e mais delicada) da realização do catálogo foi seu processo gráfico operado em programas 

de computadores para edição gráfica (Corel Draw X7, Picasa 3 e PhotoScape). Tratamos as questões de 

iluminação e nitidez das fotografias no Picasa 3 e PhotoScape, sendo um processo rápido, já que as fotos 

foram tiradas por um equipamento profissional. Após isso, se deu a montagem no catálogo no Corel 

Draw X7, feita pela bolsista, de modo cuidadoso, gradativo e, depois que esta foi finalizada, realizamos 

sua impressão, possibilitando ser usado concretamente. Todas as etapas da produção da pesquisa foram 

auxiliadas pela orientadora Antonieta Miguel através de reuniões/encontros. 

 

Resultados e Discussão  

Considerando todas as investigações realizadas neste projeto de pesquisa, o mergulho no universo dos 

Arquivos foi determinante para o desenvolvimento desta produção científica. Os Arquivos Escolares, 

em particular, guardam uma massa documental de grande valor para a memória e história da educação 

brasileira. Nele são encontrados documentos como livros de matrícula, livros de ponto dos professores, 

prontuários dos alunos, relatórios da diretoria e suas atas, históricos escolares, ofícios, materiais 

didáticos, cadernos escolares, fotografias, entrevistas com membros relacionados à instituição, entre 

outros. Dessa forma, o pesquisador tem a sua disposição um acervo de fontes escolares e uma série de 

possibilidades/objetos de pesquisa, permitindo o acesso à memória escolar e educacional e contribuindo 

de modo efetivo para o desenvolvimento da educação. 

No entanto, os Arquivos, tanto escolares como os de outras classificações, são vistos, na maioria das 

vezes, como depósito de papéis “sem valor”, “arquivo morto”, tendo documentos que já passaram de 

sua “validade” e que devem ser descartados, mesmo sendo locais onde se encontram registros de cunho 

pedagógico, político, econômico, administrativo, cultural importantes para a História e para a cidadania, 

o que permite identificar a invisibilidade da função histórica e cultural destes ambientes. 

Além dessa imperceptibilidade, a maioria dos arquivos do Brasil se encontra em más condições de 

conservação e preservação de seus documentos e materiais, estando localizados inadequadamente e 

vulneráveis à poeira, calor, umidade, roedores, micro-organismos, o que ocasiona a sua deterioração e, 

consequentemente, perda de elementos fundamentais para a conhecimento científico, especificamente, 

o saber histórico, a História da Educação e a memória do país. Foi possível constatar esta situação no 

arquivo escolar do Centro Educacional Prefeito Francisco Teixeira Cotrim (CEPFTC), que, como dito 

mais acima, não possui um local específico e com condições ideais para manter e preservar seus 



documentos, estando distribuídos em vários lugares da instituição, sendo que alguns estão sem estruturas 

mínimas para preservá-la, se tornando vítimas de poeira, insetos, o que fez com que parte dos 

documentos se perdessem e outros estarem em péssimo estado, rasgados, com manchas, tornando-os 

ilegíveis.  

O prédio da escola se encontra com a estrutura crítica, sendo que uma pequena parte já desmoronou, 

enquanto as outras estão sujeitas a serem desmoronadas a qualquer momento, pondo em risco o corpo 

escolar e todo o material da instituição. Outro problema detectado no CEPFTC é que, assim como em 

outros arquivos presentes no Brasil, ele não possui profissionais especializados para lidar com este 

ambiente e sua documentação.  

A partir deste contexto, o presente projeto ratifica a ideia de preservação e conservação dos arquivos, 

desfragmentando a concepção atribuída a eles de algo “morto” e sem utilidade. Como historiadores, 

temos obrigação de constituí-los como lugares de memórias na materialização (solidificação/tornar 

conhecimento) do imaterial (histórias/memórias) (NORA, 1993), diante de todo o seu valor 

representativo composto nas memórias existentes sobre um local, pessoas, uma instituição escolar, 

fomentando seu papel formador da identidade e cidadania, sua visibilidade como patrimônio histórico e 

cultural e viabilidade na construção do conhecimento para a História. 

Ao estudar o Centro Educacional de Pindaí (CEP), atual Centro Educacional Francisco Teixeira Cotrim 

(CEPFTC), executar a análise, levantamento e catalogação das fontes viáveis na execução desta 

pesquisa, foi possível reafirmar o sentido social e histórico desta instituição, uma vez que, de acordo 

com Nosella e Buffa (2009), o estudo das instituições escolares possibilita representar seu valor 

educativo, cultural, sua recognição social e densidade histórica. 

Atentando à discussão realizada acima, a partir da experiência advinda da realização do projeto 

científico, constatei a falta de consciência histórica no ambiente escolar e na população em geral perante 

a situação dos arquivos, documentos e as funções informativas, sociais/culturais de ambos. A criação 

do Catálogo de fontes foi o principal resultado alcançado pelo projeto, reunindo diversas informações 

em um único lugar, o que permite a articulação destas, guiando o profissional. Ademais, obtive maior 

aprofundamento sobre Arquivos e, diante da produção do conteúdo do catálogo, estes locais se tornam 

a maior conhecimento e ganham visibilidade, alertando a situação preocupante de sua conservação e 

preservação, como também este produto científico resultou no desenvolvimento de maior estímulo à 

novos estudos e investigações através do levantamento de fontes junto às suas informações fundamentais 

e suas possibilidades de pesquisa.  

Trabalhando com a História da Educação, este instrumento de pesquisa contribui para a promoção de 

maior perceptibilidade desta temática, atentando-se ao crescimento do número de seus estudos 

realizados na Bahia e a potencialidade promissora deste campo, sendo também um meio de atribuir 

maior visibilidade à região e sua potencialidade sócio histórica. 

O catálogo produzido também auxilia e facilita o trabalho do pesquisador; incentiva a construção de 

instrumentos de suporte à pesquisa e, a partir da sua apresentação em eventos, torna esta ferramenta de 

pesquisa e expressão do seu conteúdo uma possibilidade real de investigação e divulgação. 

 

Conclusão  

O trabalho que executei com a documentação do Centro Educacional de Pindaí- CEP e, 

consequentemente, a produção do Catálogo de Fontes foi extremamente gratificante e enriquecedor.  A 

experiência me trouxe o reconhecimento das situações preocupantes que se encontram a maioria dos 

arquivos brasileiros e da falta de consciência histórica da sociedade perante esta situação. Vejo que os 

arquivos são essenciais na construção da História, reafirmação da autonomia e cidadania, e não devem 

ser vistos como depósito de papéis velhos e sem valor, necessitando de condições dignas de conservação 

e preservação. Acredito que a memória educacional presente nestes espaços e em outros ambientes, além 

de buscar o conhecimento e interpretação do passado, deve se abarcar no prisma construtivo de um 

melhor futuro pedagógico/didático. É necessário conhecer o panorama educacional de interior, 



intentando a construção do indivíduo como ser pensante e crítico. A educação é um fator de estruturação 

da sociedade e a pesquisa científica é um meio que a promovê-la. Agradeço à Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB) por disponibilizar programas educativos e enriquecedores e ao 

Departamento de Ciências Humanas – DCH pelo apoio na execução desta pesquisa. Gratidão à 

Antonieta Miguel pelo seu apoio e saberes ofertados. 
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