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Introdução
Apresentam-se resultados parciais de pesquisa
vinculada à linha “Memória e História da Educação”
do Grupo de Pesquisa “História do Ensino de
Língua e Literatura no Brasil” (GPHELLB),
coordenado pela Profa. Dr a. Maria do Rosário
Longo
Mortatti.
Para
a
elaboração
e
desenvolvimento da pesquisa, foram realizadas
leituras de textos básicos que contribuíram mais
diretamente para a sistematização da reflexão sobre
aspectos relativos à pesquisa histórica em
educação. Com o objetivo geral de contribuir para a
produção da história e preservação da memória da
educação no município de Marília/SP, analisam-se
aspectos do conjunto de referências reunidas no
documento Fontes para o estudo do Berçário
Municipal “Mãe Cristina”: um instrumento de
pesquisa1. Focalizam-se como os documentos
reunidos no instrumento de pesquisa, mencionado,
contribuem para a compreensão da história do
Berçário “Mãe Cristina” e sua relação com a história
da educação mariliense e brasileira, nas décadas
finais do século XX, conforme contexto político e
educacional descrito em relação ao quarto momento
da história do ensino de leitura e escrita2.
Esse conjuto de referências será analisado
conforme o método de análise da configuração
textual2. Os resultados da pesquisa serão
apresentados na monografia de Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC) de Pedagogia.

Objetivos
Os objetivos específicos da pesquisa são:
- oferecer subsídios para a produção da história do
Berçário “Mãe Cristina”;
- analisar a configuração textual do instrumento de
pesquisa ”;
- e subsidiar pesquisas correlatas.

Material e Métodos
Mediante abordagem histórica, centrada em
pesquisa documental e bibliográfica, desenvolvida
por meio da utilização dos procedimentos de
localização, recuperação, reunião, seleção e
ordenação de referências e leitura de bibliografia
especializada, vem sendo elaborado o documento
Fontes para o estudo do Berçário Municipal “Mãe

Cristina”: um instrumento de pesquisa (2016). Nesse
documento, estão reunidas, até o momento, 88
referências de textos, elaboradas de acordo com o
documento Norma Brasileira de Referência (NBR) –
6023 (2002) 3, da Associação Brasileira de Normas
Técnicas e ordenadas por tipo de texto.

Resultados e Discussão
As 88 referências textos que se relacionam a essa
instituição estão ordenadas em nove seções, de
acordo com o tipo de texto. As seções e respectivas
quantidades de referências são as seguintes: “Leis
e decretos” (19); “Regimento, contrato e estatuto”
(4); “Editais, circulares e formulários internos” (9);
“Documentos oficiais” (6); “Livros Ata” (18);
“Caderneta escolar e cadernos da instituição” (3);
“Planos, projetos e relatórios” (6); “Artigos e/ou
textos em jornais e revistas” (21); e “Livro e tese
acadêmica” (2).

Conclusões
Os resultados parciais da pesquisa propiciam
compreender que a elaboração do instrumento de
pesquisa representa uma etapa fundamental para o
desenvolvimento de projetos de pesquisa com
abordagem histórica. Por fim, destaco que os
resultados parciais aqui apresentados confirmam a
relevância e pertinência tanto da pesquisa sobre a
história do Berçário “Mãe Cristina” quanto das
pesquisas desenvolvidas no GPHELLB, assim como
as atividades de pesquisa em nível de iniciação
científica para minha formação acadêmica e
profissional.
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