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INTRODUÇÃO 
 
O Método Lancasteriano foi um método pedagógico formulado, nos últimos 

anos do século XVIII, pelo inglês Joseph Lancaster (1778-1838), amparado nas 
idéias pedagógicas do pastor anglicano Andrew Bell (1753-1832) e nas idéias 
panópticas do jurista e reformador de costumes Jéremy Bentham (1748-1892). A 
historiografia reconhece que, antes que a primeira década do século XIX findasse, o 
Método de Lancaster já tinha se propagado em direção a França, Portugal, Itália, 
Alemanha, Grécia, Bulgária, Dinamarca e Suécia. Atingiu também a Rússia, o 
território africano (Serra Leoa, Senegal), a Índia, a Austrália, o Canadá, o México, o 
Peru, e alguns países da América do Sul, como a Argentina e o Brasil. 

No Brasil, foi o primeiro método pedagógico, para a instrução pública 
instituído, oficialmente por D. Pedro I, por meio da Lei 15 de outubro de 18273, no 
período que gira em torno da descolonização e dos diferentes projetos que o recém-
fundado Estado Nacional se propunha a desenvolver. Para Neves (2003) a 
apropriação do método lancasteriano pelas elites monárquicas estava associada ao 
projeto de consolidação do Estado Nacional, por meio da promoção da vigilância e 
da disciplinarização no corpo infantil, no interior das escolas, visando à formação 
disciplinar das classes subalternas. 

Durante o período imperial, institui-se um mecanismo de poder, de 
dominação, que não feria os interesses da Monarquia, legitimada por meio da teoria 
jurídica-política da soberania (poder do Rei) e edificada sob um poder que estava 
mais vinculado à terra e a seus produtos. E, também, não feria os interesses das 
classes dominantes mais centrados na emancipação política e econômica e na 
preservação da estrutura social escravista. Um poder que não deixou de atuar e 
exercer seus domínios sobre o território ocupado por seus produtos, mas que 
aumentou sua esfera de atuação, incidindo sobre a população em geral, sobre os 
pobres, visando seus comportamentos, suas almas e sobre seus corpos. O poder 
disciplinar por meio do Método Lancasteriano vai incidir, gerenciar e controlar a ação 
dos homens que não estão ajustados à ordem social.  

Com esses pressupostos, estabelecidos fora e dentro da esfera educacional, 
é possível compreender como o interesse por métodos foi ganhando espaço e 
consistência nos discursos parlamentares e no exercício do ofício entre os 
professores, a ponto de os métodos pedagógicos serem considerados, nos 
Relatórios dos Professores, como a “alma do ensino”. 
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3 O Decreto Federal nº 52.682, de 1963, criou, oficialmente, o Dia do Professor, no dia 15 de outubro 
porque esta data está relacionada à criação dos cursos primários, no Brasil, por meio da Lei de 1827. 
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2 - LANCASTER E SEU MÉTODO PEDAGÓGICO 
 
Lancaster amparou seu método no ensino oral, no uso refinado e constante 

da repetição e, principalmente, na memorização, porque acreditava que esta inibia a 
preguiça, a ociosidade, e aumentava o desejo pela quietude. Em face desta opção 
metodológica ele não esperava que os alunos tivessem originalidade ou elucubração 
intelectual na atividade pedagógica, mas disciplinarização mental e física (NEVES, 
2003).  

Identificado com trabalho pedagógico realizado por Bell, também, utilizou 
monitores para o encaminhamento das atividades pedagógicas. Todavia, o principal 
encargo do monitor não estava na tarefa de ensinar ou de corrigir os erros, mas sim 
na de coordenar para que os alunos se corrigissem entre si. Para Lancaster, os 
monitores eram os responsáveis pela organização geral da escola, da limpeza e, 
fundamentalmente, da manutenção da ordem, outra tarefa relevante do monitor 
lancasteriano, posto que ele defendia uma proposta disciplinar de instrução, 
relacionada a disciplinarização da mente, do corpo e no desenvolvimento de crenças 
morais próprias da sociedade disciplinar, e não na independência intelectual.  
 

2.1 - O APRENDIZADO DA LEITURA  
 Para o inglês Joseph Lancaster (1805), saber ler era o que distinguia as 
crianças entre si, numa escola, e com base nesse domínio é que outros objetivos 
(educacionais e sociais) eram definidos. Afirmava ele que: 
 

[...] existem dois tipos de crianças que podemos encontrar em qualquer 
escola; aquelas que estão aprendendo a ler e aquelas que já aprenderam. 
Para o segundo grupo, a leitura não é uma lição, mas o veículo de 
instrução moral e religiosa. Já para os primeiros, uma série de lições 
progressivas, evoluindo passo a passo até o ponto em que as crianças 
possam começar a armazenar conhecimento em suas mentes, para uma 
vida futura. Este é o segundo objetivo da instrução e aquele à qual as 
seqüências de leituras conectadas com mecânica, ou outros objetivos que 
possam ser aplicados na vida e com conhecimento religioso, um valor 
auxiliar (LANCASTER, 1805, p.40). 

 
 O ensino da leitura era feito na primeira classe, chamada de classe do ABC, 
composta de crianças que ainda não conheciam o alfabeto. Não havia limite de 
idade nem de número de alunos, e para isso é que se instituía, para cada 10 ou 20 
meninos, um monitor responsável. Eram dois os recursos utilizados para o ensino e 
aprendizado do alfabeto: a caixa de areia e o alfabeto em cartões suspensos.  

Para o aprendizado do alfabeto utilizando a areia era necessário: uma 
escrivaninha composta de um banco para as crianças sentarem, à frente do qual era 
colocado um outro (A), aproximadamente 30cm mais alto, e dividido em duas partes, 
uma que servia de apoio para os braços das crianças (B) e outra cercada por bordas 
ou sarrafos (C), para impedir que a areia escorresse, como se pode ver no desenho 
a seguir:  
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Gravura: Banco de areia para o ensino da escrita retirada da tradução do livro de Lancaster (1823) 
 
O espaço interno C [o que foi cercado por sarrafos], pintado de preto, era 

onde se colocava a areia, branca e seca, para que produzisse contraste quando as 
letras fossem traçadas.  

O procedimento para o ensino do alfabeto por meio da caixa de areia 
começava quando o monitor dava a ordem de preparar, quando, então, os alunos 
levantavam o dedo indicador, o monitor comunicava a letra A, escrevia na areia e 
dizia: façam. A operação de repetição das letras não devia exceder a quatro vezes.  

O ensino das letras do alfabeto obedecia a uma regra, que era dada pela 
similitude das formas gráficas. As formas eram ordenadas em três grupos diferentes. 
O primeiro reunia aquelas formadas por linhas, exemplo: I, H, T, L, E, F; o segundo, 
as que possuíam ângulos, como A, V, M, N, Z, R, Y, X; e terceiro, as que 
apresentavam círculos ou curvas, como, O, U, C, J, G, D, P, B, R, Q e S. As 
dificuldades de aprendizagem se apresentavam no ensino das letras em que a forma 
era semelhante, como P e Q; B e D. No entanto, para Lancaster (1805) isso era 
superado quando as letras eram ensinadas simultaneamente.  

O procedimento do ensino e da aprendizagem do alfabeto por meio da 
utilização da areia revela alguns detalhes do grau de organização do método. Um 
deles era a obrigatoriedade de o monitor saber em que estágio de aprendizagem 
estava cada aluno. É oportuno lembrar que uma das regras fundamentais era a de 
se colocar ao lado de cada garoto que sabia menos um que já dominava melhor os 
conhecimentos específicos de cada classe, de forma que o primeiro pudesse 
aprender observando, copiando o companheiro ao seu lado. Para Lancaster (1805, 
p.44) “este método de cópia, de um para o outro, é um grande passo em direção ao 
aprendizado”. 

Um outro procedimento se fazia ao término da escrita de cada letra. Enquanto 
a areia era alisada pelo monitor com o auxílio de um ferro plano4, os meninos 
esperavam, preenchendo a ociosidade do momento com a leitura do alfabeto que 
estava pregado, nas costas do aluno da frente, sob a forma de cartaz (LANCASTER, 
1805).  

                                                 
4 Semelhante a um ferro de passar, que não encontra resistência na areia seca. 
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Uma segunda forma de ensinar o alfabeto, mas que também funcionava como 
uma primeira avaliação, era o que se fazia com a utilização de cartões de letras 
suspensos na parede da escola. O procedimento exigido por Lancaster era o de que 
deviam os monitores de leitura conduzir, de doze em doze, os alunos da classe do 
ABC até o lugar onde estavam os cartazes. Sob a forma de semicírculos diante 
desses cartazes, e com as mãos para trás, era feita a lição, conforme se vê na 
gravura a seguir: 

 
 
 

 
 
 

Gravura: Alunos em frente ao mural retirada da tradução do livro de Lancaster (1823). 
 
Cada menino carregava, pendurado em seu pescoço, um crachá com seu 

número na classe. O mais adiantado era sempre o de número um (1), o qual 
também carregava uma tarja de couro gravada em ouro com a inscrição Mérito. A 
tomada de lição começava sempre por ele, por meio de perguntas feitas pelo 
monitor: Que letra é esta? Se respondesse certo, manteria o lugar e era premiado 
por isso, senão perdia-o para o seguinte. E assim sucessivamente.  

Quando os alunos conseguissem escrever o alfabeto na areia, bem como 
distinguir todas as letras, de relance, impressas em papel, estava atingido o objetivo 
dessa série, e após serem avaliados pelo mestre eram promovidos para a segunda 
classe (LANCASTER, 1805). 

Na segunda classe de leitura exigia-se que os discípulos soubessem escrever 
e soletrar palavras de duas letras ou de uma sílaba (ba, da, ca, pa), escrevendo-as 
prontamente na areia, conforme a ordem do monitor. 

Nessa segunda fase do aprendizado, além dos materiais utilizados na etapa 
anterior os alunos recebiam, cada um deles, uma pequena lousa, em que deviam 
escrever o alfabeto em seqüência e sem hesitação, conforme a ordem do monitor. O 
procedimento de ensino era o mesmo do anterior. 

Na terceira série e nas seguintes os alunos não utilizavam mais a caixa de 
areia, mas tão-somente as lousas, e as exigências iam aumentando quanto ao 
domínio de mais sílabas, a leitura simultânea com a escrita e a soletração. 

A figura a seguir mostra como os meninos utilizavam a lousa e como 
apresentavam a tarefa para o monitor corrigi-la. 
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Gravura: Alunos com a lousa retirada da tradução do livro de Lancaster (1823). 
 
 
O ato de escrever também era acompanhado da soletração. Conforme o 

autor, seu processo de soletração era “simples de usar5”, e recomendava-a. Para 
soletrar, Lancaster (1805, p.57) orientava os alunos ordenando que eles lessem 
sílaba a sílaba; por exemplo, a palavra “compondo seria lida com – pon – do”.  

O autor também usava como exemplo a palavra paradoxo, para explicar que, 
quando o aluno fosse ler pa-ra-do-xo evitaria confusões que eram comuns entre 
palavras que comportam outras variações, como paradoxal. Reafirmava que se a 
leitura fosse realizada pronunciando-se propositadamente suas sílabas, 
distintamente, seriam eliminadas as possibilidades de errar.  

Lancaster (1805) comentava que a soletração contínua também ajudava a 
eliminar os erros, tanto da simples leitura quanto da escrita, porque as sílabas eram 
pronunciadas antes da leitura ou da escrita.  

Considera-se importante frisar que a compreensão que Lancaster (1805) tinha 
da simultaneidade do processo do aprendizado da leitura/escrita é um outro 
elemento que pode ser percebido como mais um dado para ser avaliado quanto à 
proposta de originalidade de seu método.  

A simultaneidade do ensino da leitura e da escrita requeria um tempo único 
no trabalho pedagógico. Essa característica o distinguia dos outros métodos, posto 
que a leitura e a escrita eram consideradas atividades distintas e por isso requeriam 
tempos distintos.  

Na província, o ensino da escrita também marcava o início dos trabalhos do 
dia. O mestre, acompanhado dos decuriões, ensinava como se deveria “empunhar 
habilmente a penna e formar os caracteres dos escriptos apontando-lhes donde se 
principiaõ, e acabaõ, e aonde devem ser carregadas, e onde leves6”.  

Para o professor Ignácio, a primeira atividade do dia era o debuxar7 das letras, 
pelos decuriões aos alunos. O professor realizava essa atividade simultaneamente 

                                                 
5 Sobre isso Lancaster (1805, p.58) tece o seguinte comentário: “[...] Estou muito agradecido ao Dr. 

Bell, de Madras, por sua informação preliminar no assunto. Eu a tenho colocado em prática e 
percebi que ela faz jus ao seu benevolente inventor, à qual fiz diversas melhorias importantes, 
particularmente no campo de leitura e soletrar cartazes”. 

6 Relatório do professor Joaquim da Rocha Neiva, da Villa Franca do Imperador, em setembro de 
1854. Doc. 7-5-16. Ordem 4.921, Lata 3. 

7 Os decuriões desenhavam as letras para os meninos a copiarem, imitando o traçado dos desenhos. 
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com a leitura, conforme previa o método de Lancaster. Depois de debuxar o alfabeto 
com letras separadas, passaõ a escrevê-lo com lettras unidas; e os que escrevera, 
bastardo, a escrever cursivo e os que escreveram bem o debuxo, a escrever regras 
de linhas direitas, e lettras sem debuxo8. 

O ensino da escrita também era dividido em “três ordens seguindo a 
caligraphia, que são 1ª ordem cursiva; 2ª bastardinha, e 3ª bastardo grosso9”. 

Em ato contínuo ao ensino da escrita se fazia o da leitura, ao qual o mestre 
dava início tomando as lições dos mais adiantados, depois cada um deles seria 
responsável pela tomada de lições dos principiantes. Exigia-se para a aula de leitura 
que todos ficassem em pé com a mão sobre o peito, e a esquerda segurando o livro, 
que devia estar um palmo abaixo “da barba”10.  

A ordem era para que todos lessem, respeitando, conforme as classes de 
leitura, as regras e os intervalos “nas virgulas, pontos-vírgulas, dois pontos, ponto 
final, interrogação, admiração e reticências, o efeito de cedilha, onde se poe o rr 
dobrado e o simples11”.  

Para Lancaster (1823, p.18), nesse seu novo Método a leitura e escrita não 
eram realizadas simultaneamente apenas com o auxílio da soletração, mas também 
se incluía aí a “escritura da aritmética”. Mas este é um assunto para outro texto. 

Consideramos importante destacar que, no Brasil, a educação por meio do 
Método Pedagógico funcionou não só nos ambientes escolares, como também 
atuou, primeiramente, entre os agentes da ordem, a classe militar, na promoção da 
hierarquia, da disciplina e da obediência. Em terras brasileiras, as escolas imperiais 
de instrução elementar atuaram como centro de excelência na história das 
instituições disciplinares. A nosso ver, a proposta de anexar o Método Lancasteriano 
pela Monarquia e elites ilustradas, durante o período que gira em torno da 
constituição do Estado Nacional, nas demandas sobre a formação e instrução do 
povo brasileiro, promove um deslocamento de algumas posturas na historiografia da 
área da Educação, que entende a educação e a escola como instâncias que apenas 
refletem, que acompanham simplesmente o movimento social, que, como objeto de 
investigação, não oferecem explicações para esse mesmo movimento, mas que 
carecem sempre de explicação.  

A análise da anexação do Método Lancasteriano como dispositivos da área 
pedagógica permite perceber que, em determinadas circunstâncias, esses 
mecanismos, que têm história e tecnologia própria, são anexados ao movimento 
mais geral da sociedade, porque estão em conjunto com outros mecanismos, 
interferindo nos movimentos sociais e culturais. A ênfase se desloca para a 
educação, para a escola, para um método pedagógico, o Método Lancasteriano, 
entendido como um dispositivo do poder disciplinar, que tem uma história e uma 
tecnologia própria, logo, para o universo da cultura escolar. 

 
 

 3 - A CULTURA ESCOLAR  
 
                                                 
8 Relatório do professor Luiz Gonçalves da Rocha, da Freguesia do Campo Largo de Sorocaba, de 15 

de agosto de 1853. Ordem 4.972, Lata 9. 
9 Professor Jacinto Heliodoro de Nascimento, de Sorocaba, em 4 de janeiro de 1852. Ordem 4.927. 

Lata 9. 
10 Relatório do professor Joaquim da Rocha Neiva, da Villa Franca do Imperador, em setembro de 

1854. Doc. 7-5-16. Ordem 4.921, Lata 3. 
11 Idem. 
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 A partir de 1990, intensifica-se o movimento de reconfiguração do campo 
disciplinar da História da Educação. A historiografia tem registrado que a disciplina 
adquiriu, neste período, um novo status, um novo perfil, delimitando suas fronteiras 
em relação ao campo da Filosofia da Educação e aproximando-se, paulatinamente, 
do campo da História. Este rompimento com o seu modelo fundador permitiu, por um 
lado, a delimitação da disciplina de História da Educação como um campo de 
estudos e de pesquisas com especificidades e contornos próprios. Por outro, abriu-
se aos olhos dos pesquisadores uma nova forma de abordar velhos objetos, mas, 
sobretudo, uma gama de novos objetos de estudos e diferentes perspectivas de 
análises. Dentre a multiplicidade de temas que recebeu as luzes da 
contemporaneidade encontra-se a temática do Método Lancasteriano e a própria 
“História dos Campos Disciplinares” (NEVES, 2005).  
 As investigações, sob a perspectiva da História dos Campos Disciplinares, 
permitem-nos conceber a instituição escolar não como uma instância formal, mas, 
produtora de uma cultura propriamente escolar. Contudo, consideramos oportuno 
enfatizar, que as pesquisas desta natureza somente é possível, a nosso ver, quando 
pensamos a escola não apenas como reprodutora de conhecimentos impostos pela 
sociedade, no entanto, como um espaço no qual também se pode produzir saberes.  
 A historiografia tem registrado, nas últimas décadas, vários defensores desta 
tendência que concebe a escola como produtora de cultura escolar, dentre estes 
destaca-se os franceses André Chervel (1990) e Dominique Julia (2001), 
historiadores do campo da História dos Campos Disciplinares e da Cultura Escolar. 
Os estudos desenvolvidos por estes intelectuais revela-nos que esta instituição, 
embora, seja estruturada pela sociedade, na qual insere-se “os professores dispõem 
de uma ampla liberdade de manobra” (JULIA 2001, p.33). Julia (2001) vê a escola, 
desta forma, não como um “[...] lugar da rotina e da coação e o professor não é o 
agente de uma didática que seria imposta de fora”, mesmo sob pressão o professor 
“[...] sempre tem a possibilidade de questionar a natureza de seu ensino” (JULIA, 
2001, p.33). 

Entende-se por cultura escolar “como um conjunto de normas que definem 
conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que 
permitam a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses 
comportamentos” (JULIA 2001, p. 10). O autor ressalta que estas normas e práticas 
são determinadas pelas finalidades que são postas as escolas, as quais variam de 
acordo com o momento histórico a que pertencem. 
 Julia (2001) acrescenta ainda que, por cultura escolar pode-se entender 
também, quando possível, “as culturas infantis (no sentido antropológico do termo), 
que se desenvolvem nos pátios de recreio e o afastamento que apresentam em 
relação às culturas familiares” (JULIA, 2001, p.11). Entretanto, é importante ressaltar 
que o autor lembra-nos que “a cultura escolar não pode ser estudada sem a análise 
precisa das relações conflituosas ou pacíficas que ela mantém, a cada período de 
sua história [...]” (JULIA, 2001, p.10). 
 Para este intelectual francês, a cultura escolar é constituída por três 
elementos essenciais, “[...] primeiro, a construção do espaço escolar especifico; 
segundo, a implementação de cursos graduados em níveis e, o terceiro, o corpo 
profissional especifico” (JULIA, 2001, p.14). Sendo composta desta maneira, o 
estudo sobre este conceito apenas é possível se adentrarmos os muros das 
instituições escolares fazendo emergir deste espaço fontes e objetos de estudos 
mais específicos deste sistema, tais como: material didático; cadernos de anotações 



 8

de professores; programa das disciplinas; recursos didáticos; os cadernos dos 
alunos, entre outros.  
 Julia (2001) ressalta, no entanto, que dentre estas fontes de pesquisa são 
imprescindíveis para o estudo das culturas escolares a produção discente, ou 
melhor, os cadernos dos alunos. No entanto, o autor adverte “[...] que este material, 
na maioria das vezes é descartado tanto, pelos os alunos e pais, bem como pelos 
professores ou as instituições educativas” (JULIA, 2001, p.16). 

 Apesar de Julia (2001) admitir as dificuldades no que tange o levantamento 
deste tipo de fonte ele ressalta “que não devemos exagerar no silêncio dos arquivos 
escolares. O historiador deve saber fazer flechas com qualquer madeira” (JULIA, 
2001, p.17). Este intelectual acrescenta ainda, que na ausência de cópias de 
exames ou de concurso, de cadernos de exercícios dos alunos; os dos cadernos de 
preparação de aulas dos educadores, “[...] pode-se tentar reconstituir, indiretamente, 
as práticas escolares a partir das normas ditadas nos programas oficiais ou nos 
artigos das revistas pedagógicas” (JULIA, 2001, p.17). 

No entendimento de Julia (2001) um inventário sistemático destas práticas 
pedagógicas seria de grande relevância, uma vez que, “[...] permitiria compreender 
as modificações, freqüentemente insensíveis, que surgem de geração em geração” 
(JULIA, 2001, p.34). 

Chervel (1990), do mesmo modo, que Julia (2001) admite que a escola tem 
como função formar indivíduos e, para cumprir tal tarefa esta instituição reproduz os 
conhecimentos que são impostos “pela sociedade que a rodeia e pela cultura na 
qual ela se banha” (CHERVEL, 1990, p.180). Contudo, ele ressalta que a escola 
também “forma uma cultura que adentra, adapta e transforma a cultura da sociedade 
que a permeia” (CHERVEL, 1990 p.184). Na visão deste intelectual o lugar de 
produção, no qual se encontra cada professor e de cada aluno, faz com que a 
reprodução de conhecimentos, dentro do universo escolar não se torne regra, e se 
esta reprodução acontecer não ocorrerá sem haver resistências e nem sempre da 
mesma maneira. 

Identificada com Chervel (1990), Bittencourt (2004), também, reafirma a 
posição deste intelectual, em relação ao papel desempenhado pela instituição 
escolar. A autora ressalta, que Chervel (1990) reconhece os limites da escola e, 
sobretudo, que a mesma tende a obedecer “uma lógica particular e especifica da 
qual participa vários agentes internos e externos”, apesar disso, este autor concebe 
esta instituição como “lugar de produção de um saber próprio” (BITTENCOURT, 
2004, p.39). 
 Chervel (1990, p. 195), Julia (2001, p.33) consideram que o “único limite 
verdadeiro com o qual se depara à liberdade pedagógica do mestre é o grupo de 
alunos que se encontra diante de si”. Aliás, como acrescenta o autor é a mudança 
deste público “que impôs freqüentemente a mudança dos conteúdos ensinados” 
(JULIA, 2001, p.34).  

Tanto Chervel (1990), como Julia (2001) consideram que as disciplinas “não 
são nem uma vulgarização nem uma adaptação das ciências de referências”, mas 
são, especialmente, produtos específicos da instituição escolar, “que põe em 
evidência o caráter eminentemente criativo deste sistema” (JULIA, 2001, p.33). 
Estes intelectuais definem disciplina escolar como uma combinação de inúmeros 
constituintes de dimensões variáveis, como: “os conteúdos ensinados, os exercícios, 
as práticas de motivação e de estimulação dos alunos [...]” (CHERVEL, 1990, p. 207; 
JULIA, 2001, p. 34). Tais constituintes funcionam em constante cooperação, uns 
com os outros e estão vinculados diretamente com as finalidades de ensino. 
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No entendimento de Chervel (1990, p.220) se considerarmos as disciplinas 
escolares “em si mesmas, tornam-se entidades culturais como outras, que 
transpõem os muros da escola, penetram na sociedade, e se inscrevem então na 
dinâmica de uma outra natureza”. Para este intelectual é esta definição que os 
historiadores dos Campos Disciplinares podem levar em consideração.  

A História dos Campos Disciplinares permite, portanto, que o pesquisador 
reconheça e compreenda que não existe apenas uma prática de apropriação dos 
saberes escolares e que os usos que os agentes escolares fazem destes saberes 
também não são iguais, mas sim múltiplos e diferenciados. Este mergulho no interior 
da escola oferece aos estudiosos da educação, a possibilidade de identificar as 
práticas e os usos que não são escolares, mas que, no entanto, são executadas 
pelos agentes vinculados ao sistema escolar (NUNES, 1992, p.02). 
 Nóvoa (1996), historiador da educação, reconhece do mesmo modo, a 
importância de se fazer à História das Disciplinas Escolares, não obstante, admite as 
especificidades que envolvem as pesquisas neste campo e, conseqüentemente, as 
dificuldades comumente enfrentadas pelos historiadores e educadores que 
enveredam por esta área de pesquisa, contudo, em nenhum momento o autor 
minimiza as responsabilidades destes profissionais.  
 Para este intelectual a tarefa essencial do historiador é a de refletir sobre a 
história da sua disciplina, que este saiba interrogar os sentidos inúmeros do trabalho 
histórico e, sobretudo, compreenda as questões que levaram a profissionalização 
desta disciplina no campo acadêmico (NÓVOA, 1996, p.01). Reforçando esta idéia 
Chervel (1990) salienta que “toda disciplina deve rever o processo de sua criação no 
decorrer de sua história” (CHERVEL, 1990, p.219). 
 Entende-se, portanto, que os estudos sobre os Campos Disciplinares podem 
possibilitar-nos um melhor entendimento das questões e das peculiaridades que 
envolvem e compõem o sistema educativo.  
 Julia (2001) reforça a importância da História das Disciplinas Escolares, já 
que este estudo pode evidenciar as especificidades do sistema educacional. Este 
estudo permite coligir tanto, por meio, das “práticas escolares de ensino”, bem como, 
mediante os “objetivos que presidiram a constituição das disciplinas”, o cerne deste 
sistema, o que contribuirá na instituição de uma nova História da Educação. 
Utilizando-nos de uma metáfora aeronáutica proposta por Julia (2001), ao buscar 
compreender o que acontece no espaço propriamente escolar abriremos a sua 
“caixa preta” (JULIA, 2001, p.13). À luz desta perspectiva os pesquisadores do 
campo disciplinar da História da Educação podem deixar de privilegiar apenas as 
análises dos fatores externos a realidade educativa. 
 Sob este aspecto, Chervel (1990) ressalta que a História da Educação, 
embora, possua tradição na produção de conhecimentos acerca da instituição 
escolar, apenas recentemente a História das Disciplinas Escolares começara a 
despertar o interesse dos docentes que, ao invés de realizarem pesquisas sobre 
uma determinada época histórica, estes pesquisadores têm procurado conhecer a 
história da sua própria disciplina (CHERVEL, 1990, P.177). Julia (2001) reconhece, 
também, que os estudos sobre as práticas escolares não ocupam um lugar de 
destaque entre as problemáticas pesquisas, no campo da História da Educação. 
 As investigações dos pesquisadores do campo da História da Educação, 
comumente, oscilam entre duas afirmações, consideradas por Julia (2001), como 
falsas. Quando uma declara “[...] que não há inovação pedagógica, já que sempre 
podemos descobrir os antecedentes de uma nova idéia” (JUILA, 2001, p.15). A outra 
salienta a “[...] novidade das idéias pedagógicas de um determinado pensador em 
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relação aos seus precedentes ou a originalidade absoluta que tal iniciativa 
pedagógica representaria” (JULIA, 2001, p.15). Cabe ressaltar que, este autor não 
nega as contribuições destas pesquisas, no entanto, elas têm demonstrado-se, 
demasiadamente, “externalista” (JULIA, 2001, p.12). 
 Neste mesmo debate e sob este mesmo viés, os historiadores da educação, 
na visão de Nóvoa (s/d) precisam transferir os seus olhares para o cerne da 
realidade educativa “[...] chegou o tempo de olhar com mais atenção para a 
internalidade do trabalho escolar, nomeadamente nos momentos de conflitos e 
rupturas” (NÓVOA,  s/d, p.05). Para desvendar estes meandros que compõe o 
sistema educacional, este profissional terá que adentrar os muros deste sistema.  

Partindo, portanto, destas premissas que a escola desempenha um papel 
eminentemente ativo e criativo é que a História dos Campos Disciplinares, ou 
melhor, o estudo sobre a cultura escolar e dos métodos pedagógicos torna-se, a 
nosso ver, imprescindível. Estudos desta natureza estão aptos a evidenciar, como 
ressaltado anteriormente, os processos de transformações do ensino e dos métodos 
de pedagógicos ao longo de sua história, esclarecendo os motivos destas 
alterações, a coerência interna de certas práticas dos professores e, ainda, 
estabelece o elo entre o ensino que é proposto pelos órgãos oficiais e as finalidades 
que presidem seu exercício.  
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