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Introdução

P

or três anos o Núcleo de Estudos Escola e seus Objetos
(NEO) inventariou peças voltadas ao ensino de Física,
no Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo73. Esse
texto tem por objetivo fazer um relato problematizado dessa história, explicando de maneira pormenorizada o nosso plano de
política acervo, o que significou, neste caso, apresentar a história
de transformação de peças em relativo estado de abandono em
um acervo organizado, catalogado, divulgado como patrimônio
científico-educativo.
Como relatório, pretende apresentar os procedimentos
adotados para a organização documental. De certo modo, um
relatório procura mostrar a descrição clara dos passos de uma
pesquisa visando a sua replicação. Neste caso, tratamos do texto
73 Trata-se do projeto “Museu Escolar do Colégio Marista Arquidiocesano de
São Paulo (fase 1): planejamento e organização do inventário dos materiais
científicos” sediado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo entre os
anos de 2015 a 2018, financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq).
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como uma forma de convite. Busca-se aquí fazer uma compilação das ações, problematizando os passos de trabalho de maneira
que ele seja também um convite, que de forma didática apresenta
a importância do proceso de recuperação das fontes documentais tridimensionais que dizem respeito ao histórico da educação
científica em nosso país. Portanto, não se trata, tão somente,
de uma comunicação dos resultados obtidos, mas, de fazer este
movimento asociando-o à análise dos procesos de investigação,
das teorías escolhidas, dos métodos pensados, de modo que outros
pesquisadores sintam-se dispostos a participarem desse pequeno
movimento pela causa da materialidade científica escolar.
Ao longo da pesquisa fomos guiados pela correlação imediata
dos objetos com sistemas de pensamento e sistemas simbólicos
de tempos passados. A ideia sempre foi a de registrar o maior
número de informações sobre o histórico dessaspeças, buscando
repassar confiabilidade aos pesquisadores em relação ao rigor pela
busca de um conhecimento específico retirado de cada uma delas.
Mas, de início não foi tão simples assim desenvolver ese trabalho. O não reconhecimento dos códigos históricos impressos
nesse tipo de material, persistiu por algum tempo. Uma coisa é
ser tomado pelo entusismo diante de toda uma composição de
lindas peças e sonhar com todas as posibilidades de investigação
que deles possam denotar. Outra, é ter que encarar a realidade de
não se ter acesso irrestrito à história desses objetos, precisamente,
porque com o tempo, suas histórias e significados de uso foram
sendo suprimidos por seu histórico de abandono.
O Núcleo de Estudos Escola e seus Objetos (NEO) foi
criado no ano de 2012 e foi instituído oficialmente no Diretório de
Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq) como grupo interdisciplinar e
interinstitucional, para estudos e pesquisas sobre a cultura material
escolar, compreendendo as suas diferentes configurações partir das
perspectivas política, social, educacional, histórica e cultural, no
entendimento da constituição dos saberes por sujeitos associados
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e representados por ela. A entrada deste grupo de pesquisa no
diálogo entre a história da educação e a história das ciências aconteceu pela necessidade de ter conhecimentos específicos sobre a
história da disciplina de Física e também pela vontade de tornar
de interesse público um acervo que se encontrava fechado em um
colégio privado.
O grupo trabalha com a cultura material entendendo as
práticas estando condensadas e registradas na materialidade.
Estudamos, portanto, as relações sociais de cujos objetos são
produtos e testemunhas, pensando os diferentes significados dos
mecanismos gerais de funcionamento da sociedade, enquanto
objetos são fabricados, idealizados e objetivados como materiais
sendo a expressão tangível do que entendemos por “humanidade”.
Pretende-se a criação de um sistema de hipótese em torno
da natureza etnográfica dos indicios visíveis e tangíveis da escola,
buscando os sinais e significados que esses materiais exibem sobre
o universo escolar em situações e períodos diversos. No plano
historiográfico, no campo da cultura material, teoriza e busca
diferentes metodologias de investigação e pesquisa para acesso às
informações retiradas imediatamente dos objetos.
Passamos às investigações históricas pensando a experiência
escolarizada, dando ênfase ao resultado de certas formas específicas e historicamente determináveis da organização dos sujeitos
neste espaço social, da qual não se ignora o papel perene, palpável, real e muitas vezes vista como “efêmera” da materialidade. São
quatro as perspectivas de interesse da pesquisa desse grupo: 1)
Práticas escolares: as formas de interiorização e apropriação dos
objetos pelo corpo, pensando as conduções motoras e a formação
e interiorização da memória corporal na constituição do habitus; o
estudo do espaço entendido como ambiente de proxemia, ou seja,
local da síntese entre o corpo-objeto-espaço, julgando a constituição dos sujeitos em suas experiências; 2) História do mercado
didático abrangendo os interesses de produção, desenvolvimento
de materiais, design, comércio e circulação de objetos; 3) Inovações
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escolares e a produção e uso das tecnologias de ensino, resguardado por uma atitude intelectual frente ao que significa o termo
“inovação”, seja temporalmente, seja socialmente; 4) Guarda e salvaguarda da materialidade do passado na sua forma patrimonial.
O projeto de inventariação da coleção de Física aqui apresentado está associado a esta última categoria de um programa
de pesquisa maior que se interessa pela cultura material escolar
de forma ampla74. Isto é, o projeto “Museu Escolar do Colégio
Marista Arquidiocesano de São Paulo (fase 1): planejamento e
organização do inventário dos materiais científicos” foi organizado para cumprir os objetivos vinculados a categoria de guarda
e salvaguarda de materiais escolares. Sendo materiais históricos
voltados ao ensino das ciências, passou a canalizar parte das discussões do grupo para a constituições de pesquisas que procuram
historicizar o ensino das ciências no Estado de São Paulo.
O texto transita pelo foco de interesse do grupo que, no caso
do trabalho com esas peças científicas, perpassa a relação entre a
história do ensino das ciências e a história das ciências. Na sequência, apresentamos um breve histórico desse patrimônio, para
no fim abordarmos os trabalhos com o inventário, aqui pensado
como ferramenta de gestão, difusão e peça chave para a produção
de novos conhecimentos, sejam eles acadêmicos ou não75.
74 Trata-se do programa de pesquisa “História da escola por seus objetos: estudos etnohistóricos da escola brasileira (século XIX e XX)”, desenvolvido
no Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política,
Sociedade (EHPS), na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(PUC-SP), com um grupo de pesquisadores (nacionais e internacionais), especializado e com produções acadêmicas desenvolvidas nos campos da História
da Educação e História da Ciência. A Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo é a instituição sede do NEO, grupo que em longo prazo, pretende investigar e fomentar trabalhos sobre uma história dos objetos escolares ao longo dos
séculos XIX e XIX.
75 Apresentamos o modelo da ficha de inventário utilizada para o tratamento das
informações inseridas no banco de dados criado no sistema Pergamum, sistema
este inicialmente concebido para o gerenciamento do acervo de bibliotecas. No
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Debate nacional e internacional sobre o patrimonio científicoeducativo ou os “objetos de educação em ciências”
Tanto no plano da História das Ciências, quanto na História
da Educação vive-se um movimento contraditório em torno da
salvaguarda do patrimônio histórico. Centros de ciências nas universidades e escolas são produtoras de documentação e grandes
consumidoras de produtos. Mas, cientistas e educadores também
são sistemáticos descartadores de materiais tão logo estes deixam de ser “inovações” e eles acabam se transformando em lixo
tão logo o ciclo de seu uso seja cumprido. Esse tipo de coleção,
técnica-científica, associada à difusão e ao ensino do conhecimento científico no ambiente escolar é em geral ignorado, quer
no sentido dos usos escolares dessas peças, quer no sentido de sua
manutenção na forma de patrimônio.
Especialistas no assunto nos advertem sobre os cuidados
em relação às designações sobre esse tipo de patrimônio. Tem-se
por “patrimônio de Ciência e Tecnologia” (C&T) um conjunto
de diferentes documentações que perpassam “o conhecimento
científico e tecnológico, os objetos, os documentos com suporte
em papel, as coleções arqueológicas e etnográficas, os espécimes
biológicos e as construções arquitetônicas”, e também os objetos
de ensino (GRANATO, 2009).
Meloni e Granato (2014, p.3-4) indicam um cuidado para a
designação desse tipo de objeto, já que eles não tem por finalidade
a produção de conhecimento científico e tecnológico, deviam ser
tratados por “objetos de educação em ciências”, não sendo esquadrinhados em definições voltadas à C&T. No entanto, fazem parte
caso, a ficha de catalogação para a inserção de dados foi denominada objetos
científicos e foi construída dentro de uma interface denominada Pergamum
Museu. O Pergamum - Sistema Integrado de Bibliotecas é um sistema informatizado de gerenciamento de dados, direcionado aos diversos tipos de Centros
de Informação.
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de um grande conjunto material que possuem valores e significados diferenciados e que muitas vezes são excluídos do debate
sobre guarda e salvaguarda de acervos, ainda que sejam também
pertencentes ao patrimônio cultural do país.
Os mesmos autores nos mostram que tais objetos passam
por estágios de “vida útil”, o primeiro diz respeito ao seu uso regular, depois, a passagem para um limbo, ficam inferiorizados, mas
estocados, por fim, a eliminação (MELONI; GRANATO, 2014,
p.4). Pois é a respeito desses estágios de vida que tratam uma
série de trabalhos feitos no Brasil e no exterior, que passam a ser
escrutinados, e que dizem respeito aos processos de salvaguarda
dos objetos que um dia compuseram parte do acervo voltado ao
ensino e à educação científica, mas que depois de abandonados,
aguardam que alguém os reconstitua algum significado.
Bernal Martínez, Delgado Martínez e Lopes Martínez (2009,
p.607) denominam patrimônio histórico-científico todos os artefatos destinados ao ensino das disciplinas científicas. Isso significa
que o estudo de objetos científicos e sua história são importantes
para o entendimento de uma história das ciencias atrelada a uma
história do ensino de ciências, que concomitantemente, constituem o currículo científico. Objetos científicos apontam de uma
maneira tangível às práticas, apresentam algunas possibilidades
de trabalho escolar que não se captam pelas documentações textuais, objetos científicos guardam em sua matéria, históricos das
ciências e dos processos de experimentação, são testemunhos de
ações científicas para a observação de hipóteses, muitas vezes são
hipóteses de cientistas materializadas em um elemento prático
e funcional. Portanto, se os historiadores da educação são interessados em outras formas de abordagem de pesquisa, aqui se
questiona o quanto é fundamental uma ação de pesquisa disposta
a ir procurar e indicar a localização de tais objetos.
Procura-se compreender, a relação desses campos na constituição do currículo escolar, em seus diversos níveis e possibilidades
de análise, na esfera da escolarização obrigatória. Trata-se de um
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patrimonio ainda pouco explorado no campo da história da educaçãoapresentando uma variedade de tipologias que instigam o
trabalho historiográfico e a curiosidade em torno de seus históricos, bem como o seu potencial educacional.
Na França, temos o inventário dos objetos de ciências das
escolas secundárias francesas feito pelos professores Bruno
Belhoste e Henry Chamoux dentro do Institut National de
Recherche Pédagogique (INRP) e do Service d’histoire de l’éducation (SHE). No mesmo país, detaca-se também a Association de
Sauvegarde et d’Étude des Instruments Scientifiques et Techniques
de l’Enseignement (ASEISTE) que se propõe a colaborar com
as escolas na constituição de museus escolares científicos. Possui
um inventário virtual com 4.000 objetos, com origem em mais
de 40 escolas secundárias. Os dois projetos procuraram identificar estabelecimentos educacionais que possuíam uma herança
de artefatos científicos e técnicos utilizados na prática educacional, assegurando a sua salvaguarda e, posteriormente, o estudo e
desenvolvimento de pesquisas, inclusive explorando o potencial
pedagógico de tais coleções para o ensino da história e das ciencias na atualidade.
No caso de nosso país é importante apontar a naturalidade
do desprezo como tem sido tratadas esas remanescências do
ensino que são comumente encontradas em porões, salas e armários no mais lamentável estado de abandono, em grande maioria
em situação de risco, em proceso de descarte definitivo, muitas
vezes lançados ao relento.
No Brasil, nomeadamente na área de História das Ciências,
no campo da Ciência e Tecnologia, temos o projeto “Valorização
do Patrimônio Científico e Tecnológico Brasileiro” do Prof. Dr.
Marcus Granato, do Museu de Astronomia e Ciências Afins
(MAST), que estudou os processos de patrimonialização dos
acervos científicos brasileiros, inclusive escolares, buscando a sua
valorização como bens sociais. Fez um panorama abrangente do
patrimônio científico de institutos, faculdades, laboratórios e
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universidades, levantando dados sobre a quantidade, a variedade,
o estado de conservação das peças, gerando um amplo levantamento nacional.
Tal projeto visou, inclusive, fortalecer os conhecimentos em
torno destes objetos e mais ainda, reforçar os seus significados
históricos, como potenciais objetos de pesquisa e fontes documentais, nas legislações que mantêm o patrimônio cultural brasileiro.
Fez da salvaguarda e a conservação do patrimônio de ciência e
tecnologia como bandeira de luta política de modo que durante
o IV Seminário Internacional Cultura Material e Patrimônio
de Cultural de Ciência e Tecnologia, realizado no Museu de
Astronomia e Ciências Afins, entre 05 e 08 de dezembro de
2016 foi elaborada “Carta do Rio de Janeiro sobre o Patrimônio
Cultural da Ciência e Tecnologia” a partir do reconhecimento dos
participantes do evento sobre a sua importância.
Vale destacar três trabalhos exemplares ligados a este grupo
de pesquisa, também preocupados em discernir sobre o papel
das ciências nos processos de escolarização e, em outra medida,
perceber, a função da escola na constituição dos significados de
Ciência. O primeiro trata da organização do acervo científico de
Colégio Pedro II. O outro projeto apresenta a coleção do Ginásio
Pernambucano, majoritariamente composto por objetos voltados
à História Natural e comum histórico bastante interessante, a presença de um professor da instituição, ele mesmo um naturalista,
que foi à procura de materiais, espécies para as suas aulas. Por fim,
o trabalho “Objetos de ensino e o patrimônio cultural de ciência
e tecnologia no Brasil e em Portugal: contribuições sobre levantamentos e inventários como instrumentos de preservação em
escolas de ensino médio” em que são apresentados o levantamento
de existência de objetos científicos em escolas brasileiras apresentando uma cartografia deste tipo de acervo (Cf. respectivamente,
FERREIRA et al., 2010, p.123; GRANATO; ARAÚJO, 2018,
s/n.; GRANATO; ABALADA; ARAÚJO, 2018, p.1-41).
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Pesquisas pensadas especificamente sobre o patrimônio científico escolar e que dizem respeito à produção de uma história da
educação em ciencias não são numerosas no país, mas o número
temaumentado e suscitado interesse. Dentre eles destacamos, três
agrupamentos de pesquisas lotados no Estado de São Paulo.
• “Saberes em Ciências Naturais: o ensino de Física e
Química no Colégio Culto à Ciência de Campinas –
1873/1910”, Doutorado em Educação de Reginaldo
Meloni, apontando a inventariação e os usos históricos da coleção científica do Colégio Culto à Ciência de
Campinas (UNICAMP). Atualmente, o mesmo pesquisador tem se dedicado ao projeto “Cultura material
escolar e história do ensino de Ciências Naturais em São
Paulo: uma abordagem transdisciplinar” que consiste na
investigação histórica acerca do ensino de ciências naturais no Estado de São Paulo entre os anos 1880 e 1971.
O projeto pretende um amplo levantamento de documentação visando o entendimento das práticas escolares,
dentre outras coisas;
• “Os instrumentos antigos do Laboratório de Física da
escola estadual Bento de Abreu de Araraquara”, de autoria
da profa. Maria Cristina Zancul, apresentando o processo
de inventariação dos objetos científicos da Escola Bento
de Abreu, em Araraquara, antes, Araraquara College e
Ginásio Municipal Mackenzie. Também da mesma pesquisadora vê-se a preocupação sobre a localização e o
estado de conservação dos objetos de educação em ciências nas escolas do interior paulista. Sobre este último
assunto, destacam-se o projeto “Instrumentos antigos de
valor histórico e o ensino de Física na primeira metade
do Século XX” e o trabalho de mestrado de Elton de
Oliveira Barreto “Aspectos do trabalho experimental
no ensino secundário de Física entre 1930 e 1960: um
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•

estudo a partir do acervo de instrumentos antigos da
Escola Estadual Bento de Abreu de Araraquara (SP)”,
sob sua orientação;
“Museu Escolar do Colégio Marista Arquidiocesano de
São Paulo: constituição, histórico e os movimentos de
salvaguarda da coleção”, sobre as intervenções científicas
no trato das coleções da instituição, formação de quadros em relação à salvaguarda de patrimônio educativo,
formação de alunos de ensino médio à pesquisa; projetos
ligados aos processos de salvaguarda e conservação de
objetos científicos educativos (BRAGHINI; PEDRO;
PINÃS, 2014).

Em outras palavras, esses três conjuntos de estudos se vinculam a uma linha de trabalho que, ao mesmo tempo, se ocupa com
os processos técnico-científicos e museológicos de guarda, salvaguarda, organização de acervos e coleções científicas educativas e
estimula a produção de pesquisas acadêmicas em torno daquilo
que está salvaguardado. Julgam que um dos elementos primordiais
para a conscientização sobre a sua importância e a sua valorização
é, precisamente, o fomento de novas pesquisas que alimentam e
justificam a necessidade de cuidado para com tais peças.
Outra posição dada aos objetos científicos históricos diz respeito ao seu uso didático na atualidade. Para alguns historiadores
da educação, tal prática tem sido pontuada como uma inovação
educacional. No sentido que permite, no ensino das ciências, considerar os aspectos históricos de experiências, teorias e práticas
científicas entre os estudantes de ensino secundário. Essaideia de
inovação é bastante interessante, pois faz uso de um objeto histórico como ponto de questionamento sobre as ciências à maneira
“moderna” de posicionar o aluno como sujeito atuante do exercício escolar “dados a ver”, o que reforça a intenção de guarda e
salvaguarda de patrimônio escolar científico.
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Peter Heering (2014) estuda a relação dos objetos científicos,
históricos, como documentos, fontes de pesquisas, objetos legítimos de pesquisas acadêmicas, mas, sobretudo, pensa a educação
científica a partir da apropriaçãodesses objetos, pensados como
materiais didáticos. Segundo o autor, existe uma reclamação de
parte da comunidade acadêmica no hemisfério norte em relação
aos déficits na educação científica e sua alfabetização. Por isso se
ocupa com a observação do experimento de pesquisa em uma tentativa de ensino. A história da ciências, no caso é compreendida
como um camino ao desenvolvimento de competências científicas nos alunos. Ao mesmo tempo, tem a ver com os processos de
mediação para o entendimento do que sejam as ciencias naturais.
Sendo historiador da ciência, preocupado com a educação em
ciências, julga que o ato de pesquisar habilita o entendimento do
que é científico. Por isso, defende o potencial dos objetos científicos históricos, suas experiências e demonstrações em ambientes de
aprendizagem formais e não formais e, principalmente, faz teste
comesses objetos para ensinar ciências, de maneira ao mesmo
tempo, conceitual e performática (HEERING, 2016).
Performática, nós julgamos, porque os objetos científicos, históricos, principalmente aqueles usados para o ensino da
Física, são aparatos e máquinas que exigem a participação ativa
dos sujeitos que os fazem funcionar. Julgando que são aparelhos
que exigem, para funcionar, o trabalho ativo do professor (ou dos
alunos, quando é o caso), vê-se, claramente, na ação sobre tais
peças, os índices que aponta màs práticas escolares e que devem
ser problematizadas.
A partir desse pequeno levantamento compreendemos que
é interessante investigar o processo de constituição e crescente
evolução das disciplinas científicas no currículo, a partir do estudo
de objetos que foram decisivos para tanto. Materiais didáticos de
diferentes formas trazem consigo códigos e signos referentes aosprocessos de constituição dos diferentes currículos voltados às
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ciências que criaram representações sobre o saber científico, modelando significados sobre a Ciência, sobre a Natureza, e a Cultura.
Alguns desses materiais são científicos de precisão, e foram adaptados para o ensino escolar; outros foram criados especificamente
o ensino, e apresentam o que é a Ciência na forma de materiais:
instrumentos científicos, maquinários, modelos anatômicos, animais taxidemizados, herbários, insetários são representativos na
construção dessa história.

Sobre a coleção de ciências do Colégio Marista Arquidiocesano de
São Paulo
O Museu Escolar do Colégio Marista Arquidiocesano de
São Paulo é um patrimônio científico educativo de uma instituição católica, confessional, fundada em 1858. Guarda uma coleção
iniciada há 157 anos, composta por diversos objetos vinculados
ao ensino das ciências (Física, Química e História Natural).
Este Museu Escolar, ao longo de sua existência, primeiro como
espaço didático, planejado e organizado para as aulas, depois,
como ambiente de salvaguarda de artefatos, não deixou de receber
acréscimos ao longo de sua história. Fosse por compra de novos
objetos, ou por doação feita por professores e ex-alunos, hoje a
coleção abriga peças de diversos períodos do século XIX e XX.
O museu nasce junto a um gabinete completo de ciências,
fundado no Seminário Episcopal (1856) que tinha anexo o Colégio
Diocesano (1858), escolasecundária destinada a receber os alunos
não aspirantes ao sacerdócio. Tanto o seminario quanto o colégio
ficaram sob a responsabilidade dos freis Capuchinhos de Sabóia,
ficando o gabinete sobordens de Frei Germano D’Annecy, professor de Astronomia, Física, Química e História Natural, sendo
ele botânico, matemático, metereologista.
Foi somente em 1908 que a guarda do colégio foi concedida aos Irmãos Maristas. A Diocese de São Paulo foi elevada
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a Arquidiocese e, portanto, a escola passou a se chamar Colégio
Arquidiocesano de São Paulo e ofereciam-se os cursos primário
e secundário em regime de internato ou semi-internato. Quando
assumiram o Colégio, os Irmãos Maristas herdaram também o
Gabinete de Ciências.
O Museu Escolar do Colégio Marista Arquidiocesano de
São Paulo foi ampliado por motivos variados em que estão entrelaçados os seguintes sentidos: a história de uma instituição católica
na cidade de São Paulo que desejava se destacar em meio às discussões sobre o estabelecimento de um ensino laico e republicano
na passagem do século XIX para o século XX; o apelo à modernização da educação por meio do ensino das ciências que passa a
ser compreendido como uma expressão da humanidade civilizada
e urbana; a circulação de objetos científicos, principalmente de
ensino, apresentados em catálogos de vendas, e que nos mostra um
amplo mercado de ciências que, por um lado, fomentou novos significados sobre como ensinar ciências, por outro, transformou tais
materiais em símbolos de prestígio, dando visibilidade às escolas
que os comprassem. Esses objetos foram comprados para as aulas
de Física, mas também foram usados para atrair e fidelizar alunos.
No caso do projeto de inventariação tratamos das peças
adquiridas entre os anos de 1858 até aproximadamente os anos
1940. Essa parcela da coleção passou por uma fase de abandono,
entre o final dos anos 1950 e meados dos 1960. Especialmente,
os instrumentos para ensino de Física e Química sofreram o
desgaste natural do tempo, agravados pelo acondicionamento inadequado76. Até o ano de 2008, muitas das informações relativas
76 Por meio dos relatos de professores, hoje aposentados, descobriu-se que o espaço
de guarda dos instrumentos era um depósito caótico de coisas: lentes perdidas,
lâmpadas quebradas, peças soltas, vidros rachados, peças de bronze oxidadas,
cobertas com zinabre, infestadas por cupins, correias de couro partidas, etc. A
solução para tais problemas teria sido o descarte de peças ou a guarda de partes
da coleção e houve a sugestão de eliminação do acervo. Uma defesa pela guarda

297

aos instrumentos para o ensino de Física, e outras também, havia
se perdido. As peças também estavam aglomeradas nos armários,
sem identificação e mantidas fechadas, apenas recebendo cuidados de higienização77.
Por serem, ao mesmo tempo, recursos didáticos e tecnocientíficos, esses objetos passaram por processo de abandono e até
descarte, quando deixam de ser reconhecidos como “inovações”.
Parte dos instrumentos são materiais escolares, concebidos para
o uso didático; outros são instrumentos de precisão que foram
adaptados para a ação escolarizada78.

dos objetos foi feita pelo professor Luiz Hermínio Marcarini, que lecionou,
entre os anos de 1967 a 1999, a disciplina de Física, como em outras situações
já detectadas em trabalhos sobre patrimônio escolar. Para maiores explicações
sobre o estado geral da coleção, ver Braghini et al.,(2016).

77 No caso do Colégio Arquidiocesano, houve um impulso nas ações de preservação dos acervos históricos institucionais com as comemorações de centenário
e sesquicentenário com a abertura de seu Memorial em 2008. Isso é, a história
deste acervo passou pelo uso, abandono, quase descarte, interesse e estudo de
um professor, recuperação de informações para uma efeméride, processo de
valorização de seu patrimônio e divulgação de sua existência junto à comunidade escolar.

78 Cabe dizer que tal coleção faz parte de um acervo mais amplo. Existem mais
142 peças, usadas em variadas disciplinas científicas, provenientes da coleção
de instrumentos científicos do Colégio Marista de Santos, desativado em 2009,
e que agora está sob guarda do Memorial do Arquidiocesano de São Paulo. É
desconhecida a quantidade de peças voltadas ao ensino da História Natural e
de suas subcategorias (Mineralogia, Botânica, Zoologia), mas existem milhares
delas. Há diferentes tipos de modelos anatômicos (Zoologia e Botânica) adquiridos entre o final do século XIX até os anos 1990. A coleção contém modelos
anatômicos, animais taxidermizados (109 espécies), modelos diversos, coleções
de mineralogia, exemplares arqueológicos etc.. Madi Filho (2013), na dissertação de mestrado intitulada “Animais taxidermizados como materiais didáticos
em fins do século XIX e início do século XX” aponta que a coleção é composta
majoritariamente por espécies de biomas brasileiros.
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Relatório da inventariação do Museu Escolar do Colégio Marista
Arquidiocesano
Buscou-se promover o processo de identificação das coleções de
Física visando o conhecimento do patrimônio científico do Colégio
Arquidiocesano de modo a contabilizar e identificar por meio de
critérios científicos, museológicos, as peças existentes; estimular a
suavalorização, preservação e divulgação, a partir de uma base de
dados que funcione como fonte de informação, formação e conhecimento aberto ao público pesquisador, seja ele académico ou não.
Para tanto foram organizados os seguintes trabalhos: a)
Organização da ficha de inventário para a base de dados eletrônica denominado Pergamum; e o preenchimento com os dados
relativos ao patrimonio apresentado; b) Proposição de um plano
de conservação levando em conta as suas respectivas normas
técnicas, a partir dos conhecimentos produzidos no processo de
constituição do inventário.
Em primeiro lugar foi elaborada uma lista dos objetos referentes ao ensino de Física. A primeira listagem básica foi feita a
título de organização prévia para a montagem do projeto. Essa
lista foi pensada observando os conteúdos dos catálogos de vendas
de empresas especializadas ou produziam, ouforneciam as peças.
Também foram usados libros didáticospara a identificação dos
objetos pelos seus nomes. Nesse primeiro momento, foram identificadas 685 peças pertencentes aos diferentes ramos de estudos
da disciplina.
A ficha para identificação das peçasfoi pensada durante um ano
e foi construída dentro de uma base de dados intitulada Pergamum
Museu que é normalmente, uma ferramenta usada para o controle
de bibliotecas. No caso, foi aberta uma via de inventariação por uma
interface para a catalogação de peças, principalmente científicas.
Os campos descritivos da ficha de registro foram sugeridos
por Granato et al., (2013, p.5) do Museu de Astronomia e Ciências
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Afins, Rio de Janeiro (MAST). Pode-se identificar nos campos
descritivos: local para foto representativa do objeto, localização,
estado de conservação, documentos associados (notas fiscais, etc.),
compilador/data (dados do responsável pela descrição), descrição
e função do objeto, denominação, nome vulgar, número, materiais,
dimensões, fabricante, marcas/inscrições, legendas e ano de fabricação. A descrição individual do objeto apresenta as dimensões
físicas e características materiais, indica sua procedência/fabricação e possível datação, inclui as inscrições e marcações existentes
e o uso para o qual o artefato se destinava.
A Figura 1 apresenta uma das fichas já preenchidas mostrando como estão sendo inseridas as informações nos campos a
título de exemplo.
Figura 1: Ficha do Hemisfério de Magdeburgo

Fonte: Pergamum, Museu Escolar – Colégio Marista Arquidiocesano,
nov. 201879

79 Braghini, Katya M. Z., Pedro, Ricardo Tomasiello, Piñas, Raquel Q. Base de
dados de objetos científicos: Museu Escolar do Colégio Marista Arquidiocesano
de São Paulo. São Paulo, 2019. Disponível em: https://biblioteca.grupomarista.org.br/pergamum/biblioteca/index.php?id=memorial
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Para a criação dos itens da ficha de catalogação foram atribuídas a nomenclatura, o ramo científico no qual a peça está
classificada, considerando denominações de inventários anteriores e outros nomes que possam ser dados ao item. O inventário
em foco, parte da ideia de uniformização terminológica no campo
de identificação inicial, pensando os termos de uma nomenclatura
universal de objetos científicos.
A uniformização terminológica está amparada por um trabalho feito pelos parceiros de pesquisa, desenvolvido a partir de
um projeto envolvendo uma rede de instituições de guarda de
peças científicas, tais como o próprio MAST, o Museu Nacional
de Ciências da Universidadede Lisboa, o Colégio Pedro II
no Rio de Janeiro. Trata-se do Thesaurus de Instrumentos
Científicos em Língua Portuguesa, fonte constante de consulta deste inventário. Essa escolha foi embasada pelas ideias de
Meloni e Granato (2011, p.55-56), que esclarecem a não existência de uma uniformidade histórica dos nomes dos aparelhos,
variando de acordocom o uso, fabricante, ou cientista descobridor do fenômeno. A nomenclatura padrão visa à facilitação da
comunicação entre pesquisadores, de modo a promover a pesquisa pelo intercâmbio; mirando uma valorização conjunta do
patrimônio científico e escolar.
As informações obtidas foram sistematizadas nas fichas e o
registro visual é feito por meio de fotografias da peça em diferentes ângulos. As fotografias de cada uma das peças são associadas
às suas respectivas fichas. Também foi possível fazer um campo de
vinculação do objeto a diferentes conteúdos de interesse específico
encontrados na internet, tais como a apresentação de vídeos, mostrando o funcionamento da peça ou, outros conteúdos científicos
que apontem para mais conhecimentos sobre o ítem apresentado.
Ao final é possível gerar relatórios totais ou parciais a partir de
demandas específicas dos pesquisadores.
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Plano de conservação, preservação e restauro
A respeito do plano de conservação, preservação e restauro, no
caso do Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo, iniciou-se
o processo pela higienização; guarda adequada do objeto; avaliação do estado de conservação; e se há necessidade de intervenções
emergenciais para a preservação do artefato. Antes mesmo do início
do projeto foram adquiridos 47 novos armários para a guarda dos
objetos que continuam expostos nos corredores e átrios de três pisos
do edifício escolar. Anualmente os objetos passam por higienização.
Em relação à conservação das peças a equipe do NEO segue
os seguintes protocolos que valem como atividades da escola: a)
Atendimento as solicitações dos pesquisadores, académicos ou não,
garantindo o acesso às coleções, com breve treinamento técnico; b)
Treinamento e acompanhamento das equipes de limpeza responsáveis pelas peças; c) Revisão frequente das peças, dos armários,
etiquetas e placas de identificação; higienização compadrões de
segurança; d) Avaliação e encaminhamento para restauro das peças
em estado crítico de deteriorização. Para tanto, o grupo acompanhou os estudos feitos por outras equipes científicas, nacionais e
internacionais, que trabalharam tanto com materiais científicos,
quanto nos inventários de materiais didáticos científicos.
No que se refere ao estado de conservação foi elaborada uma
categorização dividida em três classificações. Bom: a peça apresenta marcas de tempo, pequenas rachaduras, pontos de oxidação
e escurecimento do metal que não interferem na sua integridade. Regular: a peça apresenta rachaduras estruturais, ausências
de partes e comprometimento dos materiais do artefato que
apontam a necessidade de uma intervenção, sem que a existência
da peça esteja em risco. Ruim: os problemas colocam o uso e a
existência da peça em risco e o objeto se torna um perigo para
pesquisadores e até a própria coleção (infestação com cupins, traças, mofo, contaminação por substância tóxica).
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A ferramenta Pergamum permite a identificação de cada
uma das peças ou lote de peças por seu estado de conservação. O
relatório gerado pelo banco de dados permite identificar o estado
atual dos objetos, conforme descrito na tabela abaixo.
Tabela 1: Acervo Museu Escolar - Coleção de Física
Assunto

Quantidade

Regular

81

Bom

Ruim

721
22

Fonte: Pergamum, Museu Escolar – Colégio Marista Arquidiocesano,
jan./2019

Como se pode perceber, o estado da coleção de Física,
considerando os critérios estabelecidos para as respectivas avaliações, apontam para um grupo de objetos majoritariamente em
bom estado de conservação. Ainda que todas as peças apresentem marcas de uso, o estado material não apresenta riscos em sua
composição. Há partes do acervo que apresentam, pela análise das
peças, uma série de histórias. Vemos marcações de queimadura,
inscrições feitas à caneta, à lápis, orientações sobre manejo por
conta das áreas de desgastes, orientações sobre o funcionamento,
marcas de outras listas de quantificação das peças, etc.
O núcleo de pesquisa não sustenta um trabalho de restauro,
mas há encaminhamentos de peças para um restauro especializado. Também há indicações de danos ao acervo por conta das
alterações de temperatura, pela incidência de iluminação inadequada, pela trepidação do edifício, já que logo abaixo está a linha
azul do metrô de São Paulo. O que se espera é que os mantenedores do patrimônio tenham o bom senso de se manifestarem
favoravelmente em relação a sua propriedade, ação que nem sempre é imediata, ou adequada.
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Processo de divulgação dos trabalhos; formação de novos
pesquisadores; iniciação científica de Ensino Médio
Os procedimentos de divulgação estão condensados em duas
frentes, uma, tradicionalmente acadêmica, por meio de trabalhos
apresentados em eventos científicos, artigos para revistas e textos
para livros. Dentre os trabalhos académicos produzidos ao longo
do projeto, em relação à ação do grupo de pesquisa, há artigos em
revistas acadêmicas; capítulos de livros; comunicações em eventos
científicos. Outra frente, mais ligado ao projeto de divulgação do
ensino das ciências para o público em geral, é feita por meio de
exposição de pesquisas a partir de redes sociais.
A principal iniciativa para a divulgação dos trabalhos e
o debate com outros pesquisadores aconteceu no “I Seminário
Internacional Patrimônio Científico e Ensino das Ciências”,
ocorrido na Pontifícia Universidade Católica entre os dias 1 e
2 de agosto de 2017, comfinanciamento da Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Findo
os trabalhos, no outro dia, ocorreu uma visitação técnica dos
pesquisadores convidados ao museu escolar em foco. Foi a primeira edição do evento que visa interligar pesquisadores voltados
aos campos da História da Educação, História das Ciências e
Museologia. Buscou-se ampliar as discussões sobre a história
da educação científica, no âmbito da História da Educação, pela
interface com museológos e pesquisadores da história das ciências.
O Seminário foi composto por três mesas-redondas, umaconferência e umasessão de apresentação de pesquisas. As
mesas-redondas, comdoispalestrantes cada, contemplaram os
seguintes temas: Cultura Material e Ensino das Ciências, a cargo
dos profesores doutores Marta Lourenço (Universidade de Lisboa,
Museu Nacional de Ciências) e Leoncio López-Ocón (Consejo
Superior de Investigaciones Científicas - Espanha); Patrimônio
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Científico-Educativo e história do ensino das ciências, com Rosa
Fátima de Souza (UNESP) e Vera Lúcia Gaspar (UDESC); e
Patrimônio Científico-Educativo: Ensino e Pesquisa, Marcus
Granato (MAST) e Reginaldo Meloni (UNIFESP).
Figura 2: I Seminário Internacional Patrimônio Científico e Ensino das
Ciências.

Fonte: KatyaBraghini (2017)

A sessão de pesquisa apresentou trabalhos recém-concluídos ou em andamentos sobre “História dos Quadros Parietais e
o Ensino das Ciências” ( Joana Borges de Faria); “História dos
Museus Escolares no Estado de São Paulo” (Camila Marchi da
Silva); e “História dos modelos anatômicos nos colégios secundários paulistas” (Andrezza Cameski). Por fim, aconteceu a
conferência final com o título “Historical perspectives on teaching devices related to historical experiments”, proferida pelo
Prof. Dr. Peter Heering (Europa-Universität Flensburg).
Em outro momento, foi organizada uma exposição fotográfica denominada “Objetos científicos: os brinquedos; os icônicos;
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os modelos desmontáveis”. Ela foi apresentada em dois importantes congressos da área de História da Educação. A primeira
montagem foi feita no congresso XII Congreso Iberoamericano de
Historia de la Educación Latinoamericana (CIHELA), “Historia
delas prácticas, instituciones y saber pedagógico en Iberoamérica”,
acontecido na Universidad de Antioquia, Medellín. Colombia,
em março de 2016. Já a segunda apresentação aconteceu no XI
Congresso Luso-Brasileiro da História da Educação, “Investigar,
Intervir e Preservar – Caminhos da História da Educação Luso
Brasileira”, acontecido na Faculdade de Letras da Universidade
do Porto (FLUP), em junho de 2016.
Figura 3: Exposição de fotografias – Medellín, Colômbia, março, 2016

Fonte: Ricardo Tomasiello Pedro (Arquivo pessoal)

A exposição foi apresentada em 12 quadros murais, tendo
por conteúdo a apresentação das peças escolhidas na coleção do
museu escolar; acompanhados por documentos correlatos textuais (catálogos de venda, livros didáticos, atividades e exercícios);
registros iconográficos (ilustrações, charges); registros das práticas escolares. Trata-se de um estudo de documentações que se
associam ao histórico das peças buscando um diálogo com o
público no sentido de expor as possíveis relações entre as peças,
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fotografadas e um rol de documentações (textuais e iconográficas), compondo um quadro historiográfico mais abrangente, para
além da exibição pura das peças, sem contextualização.
Também no ano de 2016, foi aberta uma página pelo
Facebook para a apresentação dos trabalhos feitos no museu escolar ao longo do processo de inventariação. A página da internet
segue três objetivos: a) Divulgar os trabalhos do grupo para o
público em geral, mostrando os trabalhos que são pertinentes à
atividade de guarda e salvaguarda de acervos; b) Compartilhar
as informações pertinentes às pesquisas voltadas ao patrimônio
científico educativo a todos aqueles que têm algum interessena
temática; c) Estimular o interesse pela guarda e salvaguarda do
patrimônio educativo, principalmente em professores, articulando
taisdiscussões aos aspectos interessantes à construção da memória
escolar; apresentar as questões técnicas, teóricas e metodológicas
para a organização de acervos e coleções.
A formação de novos pesquisadores concentra-se na área de
estudos da cultura material escolar. Uma das preocupações em
relação ao processo de inventariação dizia respeito à conexão entre
o projeto organizado na pós-graduação e a comunidade escolar.
Um dos elementos que torna pertinente a ação de salvaguarda de
objetos e documentos é ter a própria comunidade escolar como
sujeito ativo no processo, como forma de posibilitar acessso ao
entendimento, fomentar a valorização e posssibilitar um tipo de
formação, feita pela relação entre o patrimônio e o ensino, com
o uso daquilo que está disponível no museu histórico do colégio.
Portanto, houve a necessidade de articular os conhecimentos relativos à guarda e salvaguarda da coleção aos procesos educacionais
do colégio.
No caso dos aspectos ligados à formação de recursos humanos especializados, é importante apontar, dentre outros elementos,
o significado de tornar-se competente na lida com diferentes
materiais brutos, pois, objetos científicos históricos são materiais
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constituídos de diferentes elementos. Trata-se portanto de saber
tratar, no plano da salvaguarda, com madeira, cobre, ferro, aço,
zinco, alumínio, lona etc. Todos esses materiais pedem, cada um
deles, um cuidado especializado, particular, em relação à higienização, à conservação, visando a estabilização da peça.
A vertente de ensino pelo patrimonio ocasionou o contato
com as alunas que passaram à experiência de sujeitos atuantes em
um projeto científico acadêmico. Da relação estabelecida, guia-se o
trabalho para a compreensão da importância histórica dos acervos
que estão à vista de todos, mas que nem sempre são compreendidos como elementos de ensino e pesquisa, estando “naturalizados”
enquanto expostos pelos armários. Dessa realidade, estimulamos
corpo de investigadoras que representa essa comunidade, alunas
de ensino médio. Essa fase do trabalho pensa o uso do patrimônio histórico da escola à maneira de Vinão-Frago (2011 e 2012),
quando este aponta para a necessidade de vinculá-lo ao ensino e
à pesquisa e sobre a possibilidade de usá-lo como fonte para as
aulas na atualidade, respectivamente.
O primeiro passo para a conexão ensino e pesquisa aconteceu
durante o “Projeto Escolha”. Este projeto é uma ação curricular da
escola desde 2013 e procura estimular a construção de livres habilidades e aprendizagens, segundo ao que foi divulgado durante o
proceso de construção da oficina. A proposta foi elaborada a partir
das matrizes curriculares dos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs), dentro do eixo Natureza/Humanidades e Linguagem.
Estando costurado aos objetivos da própria escola, o projeto de
formação considerou a possibilidade de ensinar os procedimentos
da pesquisa, para que as jovens compreendessem todos os processos de uma pesquisa, desde o tratamento do documento até a
divulgação de seus resultados à comunidade científica.
No primeiro momento, foi proporcionada um Workshop
denominado “O ofício do Historiador”, estimulando o contato dos
alunos com as peças. Buscou-se ensinar os procedimentos básicos
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do trabalho do historiador, apresentando ideias e noções sobre a
cultura material e os meios utilizados para a retirada de dados e
informações das peças que foram apresentadas durante as atividades. Foram cinco as jovens que seguiram com o grupo de pesquisa.
Figura 4: Iniciação Científica – Ensino Médio, março de 2017.

Fonte: Memorial do Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo

Na sequência do trabalho, o grupo passou a higienizar,
registrar os dados na base de dados, organizar as listas com as
tipologias, fotografar as peças, identificá-las, incluindo informações no banco de dados, etiquetá-las. Ao final, a equipe composta
por alunas do colégio registrou partes dos seus trabalhos em uma
comunicação oral apresentada no IX Congresso Brasileiro de
História da Educação, acontecido na cidade de João Pessoal, em
agosto de 201780.
80 Cf. o trabalho: Braghini, Katya M.Z; Isaac, Amabile. M. R.; Cote, Larissa.
C.; Figueiredo, Livia. B.; Matos da Silva, Mariana; Prada de Lima, Mariana.
Museu escolar do Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo (fase 1): planejamento e organização do inventário dos instrumentos científicos: A coleção
de ótica.
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Esta comunicação é um relatório das atividades feitas em
torno da inventariação da coleção de ótica, por elas escolhida.
Foram apresentados um breve histórico das coleções científicas que estão sob investigação; os trabalhos desenvolvidos pelas
pesquisadoras; a ficha de catalogação usada na ação e o instrumento de pesquisa, finalizando com a apresentação dos resultados
parciais do levantamento de dados, dando destaque às empresas
fabricantes dos objetos, evidenciando o caráter transnacional do
comércio pedagógico científico voltado à ótica e, também, às
tipologias de materiais usados no colégios, tais como espelhos,
projetores, prismas, lentes etc.

Considerações Finais
O inventário da coleção de Física do Museu Escolar do
Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo encontra-se finalizado e foi aberto ao público em fevereiro de 2019. A base de
dados é aberta, pública, sem restrições de usos para a pesquisa,
estimula o processo de conhecimento e dá vistas a um patrimônio
que, sendo privado, faz-se de interesse público à comunidade de
investigadores de todos os tipos.
A base de dados foi construída a partir de critérios científicos para a localização, descrição, apontamento da natureza do
objeto, registro de aspectos históricos e arqueológicos, dá vistas a
interesses do pesquisador preocupado com o patrimônio educativo, científico; aos processos de inventariação; aos movimentos de
salvaguarda na relação entre os aspectos técnicos e museológicos,
com a constituição de pesquisas que valorizem o próprio acervo.
A base de dados ainda permite a inclusão de novas informações que forem encontradas em outros acervos, centro de pesquisa
e dentro do próprio Colégio Marista. Também é pela base de
dados que se pode controlar o acervo no sentido de montagem
de planos de conservação, tendo em vista a clara apresentação das
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peças que necessitam de reparos, intervenção conservativa e procedimentos de higienização.
O relatório pode ser gerado a partir da base de dados. Por
exemplo, caso queiramos ver os indicados como fabricantes pelo
relatório, podemos ter uma lista de nomes com a designação de
país, quando encontrada. O acervo se apresenta transnacional, com
peças de quase todos os continentes, exceção feita à Oceania. Há
peças da Maison Deyrolle, Les Fils d’Emilie Deyrolle, Ducretet,
Machlet, Radiguet & Massiot, Max Kohl, Winkel Zeiss, Carl
Zeiss, Welch Scientific Company, Hartmann and Brown, WM
Welch Scientific Company, General Eletric, RCA Company,
entre outros. Há também empresas brasileiras, tais como: Otto
Bender, Franz Sturn Cia Ltda, Techné São Paulo, Meister Irmãos
etc.
Há também a possibilidade de recuperação de informações
e dados para a montagem de catálogos específicos ligados aos
interesses dos pesquisadores, pensando a aglomeração dos dados
brutos a partir de categorias de pesquisa: por tipologia, fabricante,
estado de conservação e sub-ramos da disciplina de Física.
A pesquisa contribuiu para o avanço do estado da arte em
matérias ligadas aos estudos de museologia pedagógica, patrimônio científico e estudos da cultura material pensando a
transferência de conhecimento entre as áreas. Essa discussão deve
ser aprofundada em outros produtos científicos. Isso nos faz pensar sobre os significados de uma pesquisa no sentido técnico e
intelectual, pois o trabalho foi feito com uma grande quantidade
de materiais o que exigiu a ampliação de varios conhecimentos,
como por exemplo, noções de metalurgia.
O próprio processo do inventário, a montagem de listas, a
busca por conhecimento sobre os ramos e subdivisões da Física
foram decisivos para um bom andamento dos trabalhos. Não
se pode esquecer que a maioria dos pesquisadores, que se agremiam na pós-graduação, em história da educação, no Brasil, são
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oriundos da grande área das ciências humanas, portanto há historiadores, e também, pedagogos, sociólogos, psicológos, dentre
outros e não é simples fazer uma abordagem nas áreas das ciencias
naturais, sem um contato interdisciplinar.
Há também que se considerar o trabalho com objetos históricos, nos aspectos sensoriais, pois os sentidos são operados ao
longo de toda a pesquisa, refinando-os. De uma maneira prática,
o pesquisador passa a considerar os aspectos tangíveis da peça
como forma de captação de conhecimento. Objetos trazem à
realidade sensorial as informações que necessitamos para pensar
as práticas, a partir da manipulação e observação atenta dos seus
usos e funções. Essa ação nos traz significados categóricos sobre
as concepções de conhecimento e de ciência do passado e as ações
de professores e alunos em sala de aula, entre tantas outras coisas.
Portanto, oferecendo informações e dados intrínsecos à
peça, mostra o dinamismo histórico dos materiais pensados para
a composição de um artefato cultural, caso a caso. Além disso,
o inventário fornece dados extrínsecos aos objetos, a partir do
estudo de outras fontes e pesquisas, o que significa apresentar ao
pesquisador interessado informações sobre o contexto histórico
de sua invenção, aquisição, produção e uma parcela de significados que o constituem como objeto cultural e histórico.
Nesse caso, o inventário faz uma listagem de conhecimentos
que dizem respeito aos valores estéticos, científicos, educacionais,
econômicos e que também dizem respeito à cultura escolarou às
práticas ditas etnográficas que vão ao encontro de um pedido do
campo da história da educação sobre novas abordagens de pesquisa e o oferecimento de diferentes fontes de investigação.
Levando em conta a produção científica referente ao projeto, pode-se dizer que as metas de trabalho foram atingidas.
Relatórios internos, parciais, foram produzidos visando a percepção da evolução dos trabalhos da equipe, bem como, elementos
de ajustamento de direcionamentos julgados equivocados ou fora
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dos interesses apresentados pelo projeto. Foram apresentados trabalhos acadêmicos de pesquisas e de ordens teóricas e técnicas,
em revistas científicas, eventos acadêmicos e livros especializados.
No plano da história das ciências, também se buscam novas
oportunidades de pesquisa que incluam a história do ensino das
ciências no circuito das possibilidades de investigação da história
social da ciência. Primeiro, por meio da apresentação da circulação e do uso dos instrumentos, maquinários, peças, implementos,
brinquedos científicos nas aulas. Depois, porque a escola, como
tecnologia de disseminação de ideias e valores, não se furtou da
criação de representações sobre a ciência e foi ávida consumidora
de material científico em escala planetária. Trata-se também da
possibilidade de confronto entre a cultura científica de cientistas em relação à cultura científica difundida pelos processos de
escolarização.
Também vemos a ampliação do entendimento de “documento histórico” passando não só pela criatividade do pesquisador
no momento de formulação de perguntas de pesquisa, mas pela
própria compreensão, teórica e metodológica, do que vem a ser
um documento apropriado aos estudos históricos sobre a educação; além do domínio científico das listagens, constituídas dentro
dos planos de guarda e divulgação da documentação foi disposta
ao público.
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