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Resumo: O texto integra à pesquisa PIBIC/UFPA, 2018/2019, que versa sobre a
escola e seus objetos. Nesta pesquisa à cultura material escolar é tida como fonte
de conhecimento para apreendermos parte da história, memória e cotidiano escolar
em Breves, no arquipélago de Marajó. Tal pesquisa foi realizada na escola Dr. Lauro
Sodré, primeiro grupo escolar criado em Breves, em 1943. Aqui, nosso objetivo
volta-se para refletir sobre a cultura material mapeada na referida escola, no
período de 1940 – 2000, e sua implicação no desenvolvimento educacional. Em
termos teóricos, este estudo ancora-se nos escritos de autores do campo da
História da Educação, da Arqueologia, no âmbito da educação patrimonial e, da
Antropologia, com destaque para Appadurai (2008), Funari (2009), Lima (2011),
Marques (2016) e outros. Metodologicamente é uma investigação de cunho
qualitativo, que combina pesquisa bibliográfica com dados empíricos obtidos por
meio de entrevistas semiestruturadas e mapeamento documental, sob orientação
da História Oral e Arqueologia etnográfica. Entre os resultados, identifica-se que à
cultura material escolar não apenas narra a história e memória, como é própria
história e memória do lugar. Tem implicações tanto positivas como negativas no
desempenho dos educandos, fato relacionado à política educacional, bem como à
política de preservação e valorização do bem material e cultural. Conclui-se que,
conhecer a história e memória da educação pública em Breves é condição para
contribuir com a formação de sujeitos mais críticos e reflexivos acerca da própria
realidade, como também produzir uma historiografia, que venha reconhecer e
valorizar o saber e as experiências locais.
Palavras-chave: Materialidade; Memória; Historiografia; Política educacional;
Marajó.

INTRODUÇÃO
O texto resulta da pesquisa de PIBIC “A escola e seus objetos:
diálogos interdisciplinares sobre a cultura material escolar em Breves,
arquipélago de Marajó, PA”1, que tem como elemento básico a cultura
material enquanto fonte de conhecimento, para que se conheça parte da
história e memória da educação pública na cidade de Breves, no
arquipélago de Marajó. Neste texto, partimos do entendimento que o
espaço escolar cotidianamente se transforma, ao mesmo tempo, que
transforma as pessoas. À medida que o tempo passa diversas histórias e
experiências são vividas e partilhadas, e, nessa dinâmica é comum surgirem
Pesquisa de iniciação científica aprovada pelo edital 06/2018, da Universidade Federal do
Pará, com vigência de 01 de agosto de 2018 a 31 de julho de 2019, sob a coordenação da
profa. Dra. Eliane Miranda Costa, docente da Faculdade de Educação e Ciências Humanas do
Campus Universitário do Marajó-Breves.
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novos objetos, outros serem remodelados, como é o caso de prédios
reformados. Trata-se, na verdade, de um processo em que coisas, objetos
sofrem modificações, e com isso, constroem e reconstroem diferentes
sentidos e significados na relação com as pessoas, quem de fato atribui a
ressonância a materialidade. Assim, o presente vira passado, que, por sua
vez, é revivido e ressignificado no presente por meio da memória.
(GONÇALVES, 2005; COSTA, 2018)
O ambiente escolar, compõe-se, assim, de objetos, coisas (incluindo
o prédio da escola), histórias e memórias. Isso mostra que a escola não se
trata apenas de prédio como fala Freire (1995). Daí perguntar o que seria
de fato uma escola pública no Marajó? Talvez, seja, um prédio ou edifício
como expõem Funari e Zarankim (2005), incluindo as belas e arquitetadas
salas de aula, laboratórios de informática e ciências ou talvez seja uma
casinha coberta de palha, sem paredes, com poucas cadeiras e apenas um
quadro para uma turma de alunos de diferentes faixas etárias e nível de
aprendizado, situação ainda presente no espaço rural do Marajó.
O exposto ajuda entender que a escola pública não tem um único
modelo, na verdade, sua estrutura (arquitetônica, pedagógica, curricular)
depende das políticas educacionais destinadas à população, o que envolve
interesses e relações de poder. Dentro desse quadro, é possível dizer que a
cultura material desenvolve-se de diferentes formas, originando uma
variedade de sentidos e significados sobre a vida e à evolução humana nas
diferentes sociedades.
É aspectos dessa natureza que o texto aborda a partir da realidade
e materialidade da escola pública de ensino fundamental, Dr. Lauro Sodré.
Esta foi a primeira escola pública criada na cidade de Breves no ano de
1943, chamada na época de “Escolas Reunidas” ou grupos escolares2. Tal
escola funcionava em um pequeno prédio de alvenaria localizado na
Avenida Presidente Vargas, esquina com a Praça Dário Furtado, próximo às
margens do rio Parauau (atualmente o prédio é sede da Justiça do

Os primeiros grupos escolares foram criados em 1983 no Estado de São Paulo e
caracterizavam-se como escolas modelares voltadas para o ensino do primário completo,
com forte carga enciclopédica e novos métodos com ênfase no saber-fazer (SOUZA, 1998
apud AMORIM, 2015).
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Trabalho). No ano de 1973, por motivos desconhecidos, esta escola foi
transferida para um prédio no centro da cidade, onde atualmente reside.
O objetivo aqui, é refletir sobre a cultura material mapeada na
referida escola, no período de 1940 – 2000, e suas implicações no
desenvolvimento educacional de seus alunos. O texto está organizado em
dois tópicos, além dessa introdução e das considerações finais. No próximo,
abordamos o percurso teórico- metodológico trilhado para desenhar e
promover a presente pesquisa. Em seguida, tratamos dos resultados
obtidos e sua respectiva análise. Ao finalizar inferimos ser a cultura material
elemento que assume no desenvolvimento educacional papel de grande
relevância. Também, ficou evidente que conhecer a história e memória da
educação é condição para contribuir com a formação de sujeitos mais
críticos e reflexivos acerca da própria realidade.

ANOTAÇÕES
TÉCNICAS

TEÓRICO-METODOLÓGICA:

TEORIA,

MÉTODOS

E

A pesquisa busca subsídios teóricos nos escritos de autores do
campo da História da Educação e da Arqueologia. Conta assim com a
contribuição de Appadurai (2008), Funari e Zarankim (2005), Lima (2011),
Marques (2016), Costa (2018), Freire (1997), Saviani (2011) e outros. Com
base nesses autores trabalhamos as seguintes categorias: cultura material
escolar e patrimônio escolar, entendidos como fontes históricas.
Cultura material escolar é entendida como um construto cultural e
social, com papel ativo no espaço escolar e sociedade, que tem implicações
na identidade e desempenho formativo do sujeito, assim pode promover
mudanças como manter submissões, assumindo, desse modo, formas,
sentidos e significados diversos, dependo do contexto social a que pertence.
(FUNARI; ZARANKIM, 2005; APPADURAI, 2008; LIMA, 2011; COSTA, 2018)
Para melhor entender tal categoria recorremos ao conceito de
objetos e coisas escolares. Objetos, refere-se à materialidade “sem vida”,
fixa ao concreto, sendo que, para terem vida precisam transformarem-se
em coisas, que na escola não se reduz a relação da materialidade com os
agentes (professores, alunos e demais profissionais), menos ainda a uma
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representação
simbólica.
Coisas,
entrelaçam

vivências,

experiências, memórias, histórias, vidas. São, assim, dotadas de ação,
agência, logo, produzem transformações, efeitos e diferentes significados
nas formas de circulação e interação social dentro e fora da escola. A
cultura material, afeta a vida humana, ao mesmo tempo, que também é
afetada por ela, visto resultar das relações estabelecidas com e pelos
sujeitos nos diferentes contextos. (COSTA, 2018; MARQUES, 2016)
A escola, seus objetos, histórias e memórias caracterizam-se como
um patrimônio, o patrimônio escolar, interpretado como categoria históricocultural, que envolve dimensões física, social, cultural e simbólica. O
patrimônio agrega valores, significações, representações, pluralidades que o
processo educativo desencadeado na escola não pode ignorar. Como afirma
Freire (1996) é papel da escola se comprometer com uma formação
transformadora. E para tal, precisamos entender que a história da educação
não se reduz a resultados de índices, mas inclui histórias, memórias,
refletidas na materialidade, que ultrapassa a ideia de “pedra e cal” e
envolve o histórico-social (SAVIANI, 2011; COSTA, 2018).
Em termos metodológicos, a pesquisa segue pela rota da História
Oral em diálogo com a Arqueologia etnográfica, de base qualitativa. Uma
pesquisa de orientação qualitativa responde a questões muito particulares,
pois, se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não
pode ser quantificado. Ou seja, trabalha com o universo de significados,
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um
espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que
não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis e imutáveis
(MINAYO, 1995). Para o pesquisador o método qualitativo não se prende a
um conceito único e fixo, uma vez que esta abordagem valoriza o ambiente
e as experiências vividas, logo lida com subjetividades.
A História Oral é um dos caminhos da abordagem qualitativa, assim
como a Arqueologia Etnográfica, que tem como característica a preocupação
com os sentido e significados atribuídos à cultura material. Conforme
Castañeda (1997), a Arqueologia Etnográfica volta-se para entender os
contextos sociais, as agências, os processos de engajamento com o mundo
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com base no estudo da cultura material e sua dinâmica. A História Oral,
segundo Delgado (2003), é uma metodologia primorosa voltada à produção
de narrativas como fontes do conhecimento, mas principalmente do saber.
“A razão narrativa desemboca no saber contar um fato real ou imaginário,
despertando no ouvinte o desejo de significar experiências vividas, que não
retornam mais” (DELAGADO, 2003, p. 23 Apud GROSSI; FERREIRA, 2001).
Sob tais perspectivas, este estudo foi desenvolvido da seguinte
forma: pesquisa bibliográfica, momento em que mapeamos seis produções
dos últimos nove anos acerca da temática estudada, para então conhecer o
que já foi produzido e também constituirmos o corpus teórico da pesquisa
(MINAYO, 1995). Em campo, coletamos narrativas orais por meio de
entrevistas semiestruturadas, com 12 interlocutores, selecionados durante a
visita na escola, quando também realizamos o mapeamento documental.
Os interlocutores foram escolhidos conforme os seguintes critérios:
ter sido aluno ou professor e gestor no período estudado, bem como
disponíveis para corroborar com à pesquisa. As entrevistas foram realizadas
nos locais marcados pelos depoentes, e conforme o consentimento dos
mesmos.

Neste

texto,

fazemos

uso

da

entrevista

de

apenas

dois

interlocutores, pela proximidade com o objetivo traçado. Esses sujeitos
estão identificados com nomes fictícios, para que assim, possamos
resguardar a identidade dos sujeitos e garantir o sigilo ético da pesquisa.
Além das entrevistas, mapeamos diferentes documentos, tais como:
boletins, ficha de matrícula, atestado de matricula, histórico escolar, ficha
individual, ressalva, memorando de professores, livro de ponto dos
funcionários, livros de ocorrência, relação de nome dos alunos do arquivo
passivo, relatórios de notas do ensino fundamental menor, livros de notas
do ensino fundamental menor, registros de 1989 a 1991, ofícios de 1999 a
2000, portarias e documentos diversos dos funcionários antigos de 1972 a
1998, fotos, entre outros.
Toda

materialidade

gerada

foi

organizada,

sistematizada

e

interpretada à luz da análise de conteúdo, conforme indica Bardin (1977).
Assim, procedemos com a leitura, a análise e a inferência sobre o objeto
estudado, considerando as condições históricas e contextuais da própria
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pesquisa. Nesse processo erigiu-se os resultados da pesquisa, que na
particularidade deste texto será evidenciado apenas uma parte, até para
atendermos o objetivo proposto, no caso, reflexões acerca da implicação da
cultura material escolar para o desenvolvimento educacional.
MEMÓRIA E HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO ESCOLAR EM BREVES-PA SOB
A PERSPECTIVA DA ESCOLA PESQUISADA
Os dados empíricos demonstraram que a educação pública em
Breves-PA, começou a ser ofertada no ano de 1943 com a fundação do
primeiro grupo escolar, atualmente conhecida como escola Municipal de
Ensino Fundamental Dr. Lauro Sodré. De acordo com as narrativas orais, a
primeira diretora desse grupo escolar, foi a belenense Lígia de Alencar
Agaripe, funcionária designada pelo Estado. Cabe ressaltar que a gerência
da educação básica, na época ensino primário e secundário, era do Estado,
fato que só mudou com a política de municipalização em 1997, quando
município passa a gestar a educação infantil e o ensino fundamental.
Na

época,

em

estudo,

com

o

ensino

restrito

ao

primário

(correspondente aos anos iniciais do ensino fundamental), para quem
quisesse prosseguir nos estudos tinha que mudar para a capital, com isso
poucos alunos avançaram, pois nem todas as famílias tinham condições de
colocar o/a filho/a para estudar em Belém. Os dados revelaram, ainda, que
a escola não era para todos, uma vez que, o prédio (modelo arquitetônico
norte-americano) da única escola pública daquela época, era pequeno, logo,
tinha poucas salas de aulas, de quatro a seis, não tendo assim como
comportar muitos alunos. Daí sugerir que o grupo escolar Dr. Lauro Sodré,
era uma escola destinada a poucos, que conforme aos dados, restringia-se
aos filhos das famílias de maior influência.
Silva e Marques (2016), registram que esta escola era muito
requisitada, exatamente, por ser a primeira escola. É bom lembrar que, na
época, a cidade vivia um significativo crescimento populacional provocado
pelo êxodo rural. Esse aumento populacional contribuiu com a procura pela
escola em estudo. Porém, como mencionado, por ser pequena agrupava em
sua maioria as famílias com maiores condições financeiras ou aquelas
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conhecidas dos professores. Realidade não muito diferente nas outras
áreas, como saúde, saneamento básico, moradia, segurança, etc. fato que
indica o tipo de tratamento político atribuído pelo Estado à população pobre.
À medida que a população cresce nas cidades há a necessidade de
usufruir o que Miller (2007, p. 34-40 apud QUEIROZ; VIANA, 2017, p. 6)
chama de consumo material relevante. Em outros termos refere-se aquilo
que é básico para viver de forma digna, o que inclui ter água potável,
escola, alimentos, habitação e segurança, adequados e para todos. Integra
esse quadro o direito a se comunicar, dispor de lazer, entre outros, que se
faz necessário para garantir à qualidade de vida. Quando nos remetemos à
realidade do Marajó, em específico, da cidade de Breves, verifica-se, no
decorrer do período estudado, que o básico necessário à vida não foi
minimamente garantido. Em geral, as políticas públicas atenderam aos
interesses da minoria, o que explica uma escola para poucos.
A escola não atendia e nem poderia atender à população escolar de
uma cidade, fato que se justifica inclusive pela estrutura física, o que
demonstra a limitação e seleção da cultura material. Fenômeno que inclui
as demais coisas e objetos escolares, isto é, uniforme, material didático e
outros.

Como mencionado a

escola

era

gerida

pelo

Estado, quem

determinava além do currículo, as coisas e objetos a serem usados em sala
de aula, e demais espaços da escola. Lembram os depoentes que na época
o mesmo livro didático era usado durante três anos, e, na maioria das
vezes, somente os professores tinham acesso a este objeto. Cadernos sem
arame e lápis preto eram distribuídos aos alunos no início do período letivo.
A merenda escolar era enviada em grandes pacotes para todo o
semestre, cabendo a direção administrar a quantidade diária. Segundo as
narrativas, os alunos tinham um leque de sugestões para a merenda, uma
vez que o estado cumpria com sua demanda, enviando a escola alimentos
como fubá, leite, bolacha, macarrão, feijão e etc., Para o preparo da
mesma, a diretora contava com ajuda de pais de alunos que fizessem o uso
de horta em casa para colaborar com qualquer tempero que pudesse ajudar
a tornar a alimentação das crianças mais saborosa e saudável. A louça
utilizada era um prato azul, colher e caneco azul de plástico, os mesmos
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que se utilizam nos dias atuais. A municipalização segundo a Ex. professora
(y), fez com que essa merenda perdesse total qualidade, quando em uma
de suas falas ela ressalta: “depois que municipalizou a merenda não
prestava mais”, essa fala se dava na medida em que o município falhará
com suas obrigações para coma comunidade escolar, uma vez que, a
merenda passou a faltar com frequência.
Essa é uma materialidade que indica como a educação foi sendo
instituída em Breves. Uma possível leitura nos leva a refletir e a inferir que
a materialidade escolar teve/tem implicações no desempenho acadêmico,
que geraram tanto fatores positivos, quanto negativos. De modo positivo
destaca-se a própria criação da escola e, com isso, a possibilidade de
muitos brevenses na época estudar no local onde vive. Trata-se de um
espaço não reduzido apenas ao concreto com suas mazelas, ao contrário,
ao longo dos anos tornou-se lugar de memória (NORA, 1993). Como
negativo destaca-se a escassez de material didático e as reduzidas salas de
aula, destinadas a poucos.
Em 1973, como mencionado a escola foi transferida para um novo
prédio, dessa vez no centro da cidade. Segundo Silva e Marques (2016),
esse novo prédio possuía dois blocos de sala de aula, sala da secretaria,
banheiros (masculino e feminino), e uma área de recreação. Em meados
dos anos de 1980, esta escola passou a ofertar além do primário, a
educação infantil, momento que também, passa a se chamar escola
Estadual de 1º grau Dr. Lauro Sodré. Em 1987 começou a oferecer a
educação especial, com foco para o trabalho com os chamados deficientes
mentais. Cabe registrar que de 1980 até meados de 2000, tal escola
funcionava em três turnos (manhã, intermediário – de 11h às 14:30h – e
tarde).
Durante o transcurso da história dessa escola identifica-se à
produção de uma cultura material (incluindo o próprio prédio), que revelam
diferentes dificuldades vivenciadas por professores/as e alunos/as. Uma das
dificuldades refere-se ao próprio espaço, considerado muitas vezes,
pequeno, com pouca iluminação e ventilação, fatores que contribuem para
asfixiar o desenvolvimento educacional dos alunos. Situação que somada a
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material didático, merenda escolar etc.,

fomentam

a

desistência, a repetência, e, por conseguinte, a distorção idade/série e a
baixa escolaridade da população mais carente.
A pesquisa mostrou que de 1943 até meados de 2000 o prédio da
escola era simples, com poucos materiais, isto é, não havia cadeiras para
todos os alunos, o material escolar se resumia em um pequeno caderno
sem arame, lápis preto, guardados em sacolas plásticas, providenciados
pelos

pais.

O

livro

didático,

como

mencionado,

restringia-se

aos

professores. Para driblar a escassez a escola promovia diversas ações para
arrecadar recurso e assim comprar o material que necessitava. Como a
escola era antiga, lembram, os depoentes, que no início do ano os próprios
professores lavavam, pintavam e enfeitavam as salas com materiais que
eles mesmo produziam, a fim de deixá-las atrativas para receber os alunos.
Em sua narrativa a professora (x) expõe: ’’na sala de aula ficava três
professores, e a gente combinava de fazer nossos trabalhinhos, pintávamos
com nosso próprio dinheiro, lavávamos a parede, vínhamos no domingo pra
enfeitar, trabalhávamos com molde de letras, de figuras”. Realidade que já
se fazia presente na escola pública há muito tempo, uma vez que, a falta de
recursos, sempre foi um dos maiores males enfrentados pela educação,
transcendendo tempo e espaço.
Esse ritual era acompanhado, do cerimonial de entrada. Narraram
os depoentes que os alunos ao chegar na escola tinham que formar filar e
ficar em posição de sentido, colocar a mão no peito e cantar o hino
nacional, o hino da escola e os demais hinos cívicos. Caso houvesse algum
aluno que não cantasse os hinos ou tivesse um mal comportamento na fila,
sofriam punições e, assim o ritual era mantido com muita disciplina
diariamente. Para Ayoub (2016, p.2060), devemos assim enfatizar o ritual
como um trabalho que modifica a realidade material e, portanto, permite a
vivência das compreensões de uma dada sociedade sendo ao fim uma
prática que ao se materializar e se fazer concreta torna-se um fato empírico
para a memória daqueles povos e, por consequência, para os estudos
arqueológicos. Esses ritos tornaram-se elementos importantíssimos na

Anais do XI ECLEB – ISSN
84

XI Encontro do Curso de Letras em Breves
Educação, Gênero e Etnia
30 e 31 de julho de 2019
identidade dos grupos escolares, uma vez que essa prática predominou até
os dias atuais, carregando em suas raízes o patriotismo da década de 1930.
Os alunos podiam entrar apenas de uniforme, sendo que era dado
um tempo determinado para os pais providenciarem, com o término desse
tempo não era mais permitida a entrada dos alunos. Para os professores
entrevistados, isso se fazia e faz necessário para identificar o aluno e evitar
problemas na rua. A cor do uniforme era vermelha e azul, a blusa era de
tergal com bolso na frente e o slogan da escola, os meninos usavam calça e
as meninas saia de prega com meia branca até o joelho e um sapatinho
preto que ao longo do tempo, foi mudando. Para Marques (2015) a cultura
escolar pode ser entendida como tudo que envolve as práticas escolares ao
longo dos anos, em perspectiva histórica e atual. Desde a lousa, o uniforme
escolar, a arquitetura das escolas, até os materiais utilizados pelos alunos,
as práticas escolares, o currículo entre outros. Todos esses elementos
fazem parte da cultura material escolar, sendo que alguns objetos como o
uniforme, são políticas utilizadas até os dias atuais.
Alguns artefatos mencionados como instrumentos de trabalho pelos
entrevistados, hoje são considerados objetos antiquados, entre eles está a
máquina de datilografia, o mimeógrafo, garrafa de álcool, mesa, cadeira e a
estante em madeira que integravam o cenário da época. Na copa, o fogão a
gás, panelas e copos usadas no preparo e consumo da merenda escolar
eram e continuam sendo os objetos que agenciam tal espaço. Também faz
parte desse universo um conjunto de documentos, tais como:

boletins,

ficha de matrícula, atestado de matricula, histórico escolar, ficha individual,
ressalva, livro de ponto dos funcionários, livros de ocorrência, relatórios de
notas, ofícios, portarias, entre outros.
Palmas (2013 apud MARQUES, 2015, p.2812), observa que os
objetos escolares podem ser analisados por muitas perspectivas além de
sua materialidade, pois cada objeto dá-nos mais informações do nível de
desenvolvimento da sociedade onde se produz ou utiliza, dos métodos de
ensino utilizados e do estado de atualização dos professores em termos
pedagógicos, entre outras perspectivas possíveis. É notório que os objetos
aqui mapeados dizem muito sobre a ação humana na sociedade brevense,
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pois, são objetos utilizados em determinado tempo e espaço com variadas
finalidades, sendo uma delas, a aprendizagem focada para o ingresso no
mercado de trabalho.
Por meio desse estudo foi possível conhecer a história narrada
através de memorias que segundo Marilena Chauí (1995) apud Delgado
(2003) é uma evocação do passado, contudo, após rememorarmos os
muitos fatos vividos, consideramos que a cultura material está relacionada
ao desempenho escolar, fato que pode estar correlacionado à política
educacional, bem como à política de preservação e valorização do bem
material e cultural. Em Breves, pouco se fala sobre a preservação do
patrimônio cultural, e menos ainda se preocupa com tal preservação e
valorização. Não se entende que não é a preservação de uma estrutura
física apenas, mas de várias histórias e memórias que narram e contam a
sociedade. Essa falta de entendimento ajuda explicar as coisas escolares
deterioradas e sucateadas.
No que se refere à política educacional, a materialidade estudada,
nos proporcionou perceber um Estado “ausente” para garantir direitos.
Embora tal realidade, não podemos deixar de reconhecer que a escola Dr.
Lauro Sodré foi e continua sendo, uma escola de grande relevância à
educação pública brevense. Atualmente, em termos estruturais a escola
pode ser considerada dentre uma das melhores da cidade, pois, possui 15
salas de aula, sendo divididas entre AEE, sala de educação física, sala de
letramento, leitura e uma para o almoxarifado, sem contar com a área de
recreação, o parquinho, a quadra de esporte e demais salas, uma cultura
escolar totalmente diferente dos anos 40. É notório que muitas coisas se
transformaram ao longo de o tempo, porém, muitas mazelas continuam,
como a escassez de merenda e material didático.
A história da mesma está ligada a memória e a cultura material que
são traços preponderantes de cada sociedade e indivíduo, portanto, ao
pesquisar as coisas e as gerações passadas, conseguimos entender as
ações do e no presente. Na particularidade da escola estudada, observamos
as mudanças e permanências ao longo do tempo, em uma nítida relação e
integração do tempo passado com o tempo presente e projeções futuras.
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Daí dizer que essa pesquisa se tornou relevante por nos possibilitar
compreender

por

meio

da

materialidade

como

as

ações

políticas,

econômicas e sociais foram arquitetadas. São ações que influenciaram na
formação do espaço como também nos costumes e hábitos que marcam um
determinado tempo-espaço e até transcendem a gerações impactando a
sociedade e escola atual. A partir das narrativas foi possível compreender
aquilo que Delgado (2003) chama de múltiplas faces do tempo, tendo em
vista, a cultura material escolar não apenas narrar a história e memória,
como é própria história e memória do lugar.

CONCLUSÃO
O texto em linhas gerais trouxe elementos da trajetória institucional
da educação pública em Breves, a partir da realidade da escola Dr. Lauro
Sodré. Nesse breve mergulho, a pesquisa nos permitiu valorizar o espaço
escolar como elemento da cultura material, que conta como a escola em
estudo vem ao longo dos anos construindo sua identidade e memória
educacional. Ao fazer a leitura da importância da materialidade presente na
escola desde o ano 1943 até 2000, foi possível perceber parte da relação
entre ser humano e objeto, uma vez que esses artefatos estão interligados
a ação humana, e fazem parte das memorias individuais e coletivas.
(APPADURAI, 2008).
A história da educação pública em Breves iniciou através do grupo
escolar Dr. Lauro Sodré. Entretanto, através de narrativas e memorias foi
possível conhecer as mudanças de sua trajetória que influenciaram de
forma positiva ou negativa sobre as muitas gerações que passaram por ali.
A cultura material escolar foi um elemento chave na compreensão das
relações sociais juntamente com as histórias de vidas, experiências e
tradições que se idealizaram dentro e fora do espaço escolar. Visto que, ao
pensar em cultura material escolar compreendemos que os objetos e
artefatos encontrados na referida escola dizem muito sobre a política
educacional da época e os anseios do Estado para com a sociedade.
Contudo, ao pensar em história da educação brevense constatou-se
através desta pesquisa que pouco se conhece sobre a história e memória da
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educação escolar, e os poucos escritos que se encontram são estudos
bastante sucintos acerca da temática. Com isso, o referido texto buscou
conhecer através de narrativas, bem como da cultura material mapeada
elementos que contassem a história da educação pública da cidade. Através
do mesmo, foi possível conhecer aspectos do cotidiano escolar, afim de
destacar

através

da

história

local

o

reconhecimento

do

patrimônio

educacional presente neste município.
Considera-se assim, que conhecer a história e memória da educação
pública em Breves é condição para contribuir com a formação de sujeitos
mais críticos e reflexivos acerca da própria realidade, como também
produzir uma historiografia, que venha reconhecer e valorizar o saber e as
experiências locais.
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