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O presente mini-curso aborda a gênese dos sistemas públicos de ensino no Brasil, na
qual foram traçadas as bases do que viria a se constituir na organização da educação
brasileira. A proposta apresentada pretende demonstrar, por meio de diferentes fontes,
as proximidades e distanciamentos do que foi concretizado como estrutura da educação
nacional e as discussões fundantes entre os intelectuais que participaram dessa
implementação. Para tanto, são investigados, particularmente, os documentos
apresentados ao poder legislativo, traçando um paralelo entre os Relatórios apresentados
à Assembléia do Rio de Janeiro e os temas que na contemporaneidade são tratados pela
Comissão de Educação da Assembléia do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ). Embora
referente a um estado da federação, tal estudo reflete parte dos movimentos que foram
desencadeados em âmbito nacional, tendo em vista a posição privilegiada ocupada pelo
Rio de Janeiro, desde a sede da Corte Imperial, passando pela capital da república (DF),
cidade-estado da Guanabara (1960) e, finalmente, estado do Rio de Janeiro (1975). O
mini-curso pretende ainda destacar como as fontes pesquisadas podem trazer pistas da
associação entre os princípios da legislação educacional emanada desse estado e, a
configuração jurídica da educação no restante do país. Assim sendo, a pesquisa remete a
um acervo diversificado de fontes, entre elas, os relatórios apresentados a Assembléia
Legislativa do Rio de Janeiro, os arquivos de atas de sessões legislativas relativas à
educação e as atas taquigráficas das Audiências Públicas. Inicialmente, são analisadas
as manifestações, encaminhamentos e decisões que levaram à consolidação dos sistemas
de ensino e, posteriormente, a legislação pertinente aos planos de educação, no âmbito
do poder legislativo. Dessa forma, o estudo traça um panorama histórico dos caminhos
legislativos percorridos pelos sistemas de ensino brasileiro. Intenta-se ainda contribuir
para a reflexão de determinadas questões presentes no campo da história da educação.
Considerando ainda o estágio atual das pesquisas nesse campo, nosso objetivo também
é problematizar aspectos teórico-metodológicos da pesquisa em história da educação. O
conteúdo será desenvolvido por meio de exposição oral dos fundamentos teóricometodológicos do tema, acompanhada da apresentação de resultados de pesquisas
empreendidas pelas autoras. Ao final das atividades, será realizada uma breve avaliação
oral por parte dos participantes.
Palavras-chave: história da educação, sistemas públicos de ensino e educação
fluminense.
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