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O objetivo deste artigo é apresentar reflexões sobre a trajetória de pesquisa que este grupo vem percorrendo e de como, partindo de pesquisas sobre a história das disciplinas escolares, fomos levados ao estudo da história da cultura escolar, como um caminho para analisar a história do currículo.
Pesquisando dentro do campo conhecido como história das disciplinas escolares desde 1993, este grupo de pesquisadores já investigou a história de várias disciplinas: desde disciplinas básicas dos cursos de Formação de Professores, como Didática e Prática de Ensino, até disciplinas consideradas estratégicas como Canto Orfeônico, Geografia, Educação Moral e Cívica, e as disciplinas Língua Portuguesa e Língua Inglesa. Através da história dessas disciplinas escolares, o grupo vem analisando a materialização do modo de pensar e de formar os indivíduos de uma comunidade, as maneiras de receber, filtrar e reorganizar os dados da cultura, sempre subjacente aos projetos pedagógicos, e assim encontrar mediadores para a construção da memória histórica procurando compreender os processos e projetos culturais que aí estão envolvidos e incorporar, à análise das disciplinas escolares, a análise da história da cultura que as produziu e que vem sendo produzida por elas. Proposta que considera a escola como o lócus dessa história, isto é, o espaço e o tempo em que as disciplinas escolares se construíram historicamente. Mais do que apenas entender esses processos, o que se vem buscando é situá-los dentro do movimento da cultura escolar no Brasil  A esse respeito ver Pessanha (2001) e Menegazzo (2001). .
Embora cultura escolar não seja um conceito simples de delimitar, considera-se que, nesse espaço, a escola, foram sendo historicamente construídas normas e práticas definidoras dos conhecimentos que seriam ensinados e dos valores e comportamentos que seriam inculcados, gerando o que se pode chamar de cultura escolar. Conhecimentos, valores e comportamentos que, embora tenham assumido uma expressão peculiar na escola, e, principalmente em cada disciplina escolar, são produtos das lutas e dos embates da sociedade que os produziu e foi produzida também por e nessa escola.
O estudo da história das disciplinas escolares estaria, portanto, limitado, caso se restringisse aos processos ocorridos internamente em cada disciplina, ignorando a história da cultura escolar na qual foi produzida. Por esse motivo, o objeto de pesquisa deste grupo é a história da cultura escolar considerada uma das formas de se analisar a história da sociedade.
Cultura escolar como objeto histórico
O conceito de cultura escolar aparece sempre relacionado com um espaço destinado/privilegiado para transmissão de conhecimentos e, principalmente, valores (FORQUIN, 1993; WARDE, 1997; FARIA FILHO, 1996; JULIA, 2001). As origens das palavras disciplina e didática parecem trazer também a idéia de espaço, pátio onde se reuniam estudantes, ou lugares (livros, estantes) onde se reuniam as idéias. Assim parece ter surgido a expressão “em primeiro lugar” usada nas argumentações. This juxtaposition of index, places and matters is indicative. Index provides the easiest definition of syllabus - a table of contents.  And places links it to the Greek word topos, and its Latin equivalent locus; and matters links syllabus with the Latin word res (thing, matter, issue). (…). They are analogous to the  ideas that students gathered in their studies and the places (syllabuses, tables of contents) visited by sixteenth century teachers and preachers when compiling lessons and sermons (HAMILTON, 2001).
Nesse espaço, foi-se constituindo a cultura escolar, através das normas e práticas que definiam os valores e comportamentos que seriam inculcados.
No entanto, se o espaço, ou seja, o lócus, é o território comum para analisar a cultura escolar O uso da expressão “cultura escolar” não implica considerar a existência de uma cultura oposta ou desvinculada da cultura da sociedade que a produziu e foi por ela produzida., a sua definição como objeto de conhecimento não é tão simples. Para Julia (2001: 10):
poder-se-ia descrever a cultura escolar como um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos; normas e práticas coordenadas a finalidades que podem variar segundo as épocas (finalidades religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização). 
Considerando cultura como produto e processo que dão significado às práticas humanas (MENEGAZZO, 2001), estudar a cultura escolar é estudar os processos e produtos das práticas escolares, isto é, práticas que permitem a transmissão de conhecimentos e a inculcação de condutas circunscritas a um espaço/tempo identificado como escola. Considera-se também, concordando com Faria Filho, que a cultura escolar não se articula em torno do conhecimento, mas da possibilidade de construção de uma instituição (1996). Instituição cuja construção esteve freqüentemente associada a um projeto político e à noção de progresso (JULIA, 2001: 23).
Parece claro, portanto, que considerar a cultura escolar como objeto histórico implica analisar o significado imposto aos processos de transmissão de saberes e inculcação de valores dentro desse espaço. Implica também considerar a transmissão como elemento central desse processo, tendo-se cuidado de não fazer exclusivamente uma análise ideológica (JULIA, 2001: 34).
Segundo o mesmo autor, a constituição de uma cultura escolar exigiu três elementos essenciais, um espaço escolar específico, cursos graduados em níveis e corpo profissional específico (JULIA, 2001). Esses elementos essenciais constituem a base para a análise das práticas que permitiram a transmissão de conhecimentos e a inculcação de condutas.
Cultura escolar e disciplinas escolares
Segundo Chervel (1990), a prática escolar fornece informações sobre a produção do conhecimento que não são encontradas no nível de sua produção dentro da ciência ou em outras instâncias da sociedade. Essa constatação fez com que seus estudos se dirigissem para a investigação da história das disciplinas escolares que lida com fontes primárias como, por exemplo, os manuais didáticos e os cadernos escolares, com milhões de páginas escritas que, segundo ele, podem revelar uma história ainda não relatada nem analisada.
A palavra disciplina, tal como se conhece hoje, é uma criação recente. Na França, por exemplo, só é registrada após a 1ª Guerra Mundial, mas guarda a idéia de sua origem: disciplinar, ordenar, controlar. A disciplina escolar seria resultado da passagem dos saberes da sociedade por um “filtro” específico, a tal ponto que, após algum tempo, ela pode não mais guardar relação com o saber de origem. Para ele, a disciplina é o preço que a sociedade paga à cultura para passá-la de uma geração à outra. (CHERVEL, 1990). 
Fica claro, portanto, que o referencial epistemológico desse campo de investigação sustenta que as disciplinas escolares não são reflexo, vulgarização ou adaptação pura e simples das ciências de referência. No entanto, mesmo levando-se em consideração que a história das disciplinas escolares surgiu como uma reação à sociologia do currículo que fazia análises amplas demais e, por isso mesmo, não dava conta das especificidades da prática escolar, não se pode ignorar suas limitações (SANTOS, 1995). Estudar uma disciplina escolar, ou mesmo a sala de aula, como um “lócus” cuja análise e compreensão se esgotam dentro delas mesmas é correr o risco de uma análise limitada que não leva em conta a existência de uma sociedade cujos conflitos passam também pela escola.
Embora seja um campo de investigação relativamente recente, já abriga conflitos situando em lados opostos, por exemplo, Chervel (1990) e Chevallard (1991), a quem Belhoste critica afirmando que o uso da noção de transposição didática representa um erro, pois “descontextualiza radicalmente a situação didática reduzindo o mundo exterior (fora da escola) a um conjunto de referências postas entre parênteses” (BELHOSTE, 1995).
Por outro lado, autores como Popkewitz (1997) consideram que a transformação dos saberes da sociedade em saberes escolares é uma alquimia, o que, ao que parece, apenas indica a grande dificuldade de descrever ou compreender esses processos. 
Apesar das controvérsias internas e externas, pode-se assumir o pressuposto de que, analisando a história das disciplinas escolares, pode-se analisar como os “saberes da sociedade” foram-se transformando em “saberes escolares”, para atender a que necessidades, de que classes ou frações de classe.
À medida que a história de uma disciplina se desenrola, sofre transformações no seu interior as quais dificultam a análise de sua relação com a sociedade, dando a impressão de que só os seus fatores internos, ou aqueles relacionados com a sua ciência de referência, foram responsáveis pela sua história. Encontrar os fios da meada desse processo, considerando as forças e os interesses sociais em jogo na história de determinadas disciplinas, pode lançar luz mais clara sobre seus conteúdos e suas práticas com o objetivo de, se necessário, modificá-los para atender a novas necessidades em vez de reproduzi-los como se fossem neutros e independentes.
Mais especificamente, é preciso analisar a constituição de uma disciplina escolar como “produto e processo que impõem significado às práticas humanas” (VALENTE, 1991), isto é, como cultura. Nesse sentido, é preciso incorporar a essa discussão, não apenas um número cada vez maior e diversificado de disciplinas, mas, principalmente, ampliar a discussão dessas histórias incorporando a discussão sobre a cultura que as produziu e é produto delas.
É preciso, pois, analisar o processo que levou à introdução e à posterior eliminação da disciplina Língua Latina dos currículos escolares depois de ter sido considerada uma disciplina chave na formação das mentes; o processo de substituição dos manuais de “Língua e Civilização Francesa” pelos manuais instrumentais de Língua Francesa; de como o ensino de Língua Inglesa seguiu a trajetória de estudo de textos à aquisição de habilidades discursivas, passando pelo treinamento mecânico de estruturas básicas; de como o ensino de Língua Portuguesa deixou de ser o ensino da gramática “que sistematizava e descrevia a língua consagrada pelos escritores representantes dessa tradição”, mas também devia “enriquecer o espírito da mocidade com o legado respeitável da boa e velha linguagem colhida nos provérbios populares e com a influência edificante dos princípios morais, que eles contêm”, como bem descreveu Daniel (2001), e chegou à “virada pragmática” a que se assiste agora.
Chervel (1990) propõe algumas questões como ponto de partida para essa análise: Qual a concepção de conhecimento daquela sociedade (delimitar: uma cidade, um grupo social)? Qual a sua concepção de diferenças culturais? Isto é, quem é o outro que precisa ser educado? Qual a sua concepção de professor? Isto é, quem eram, como eram contratados e formados e o que se exigia dos professores? Quem era excluído/incluído por essa cultura? Que instrumentos eram indicados para o professor? Como eles eram usados?
No entanto, fazer história das disciplinas escolares não pode esgotar-se na descrição de um processo linear, organizado apenas internamente, como se a instituição escolar fosse “tributária” dos processos que ocorrem na sociedade, como se houvesse um fluxo autônomo da geração mais velha para a geração mais nova (Chervel, 1990).
História da cultura escolar no Brasil
Faria Filho (1996), ao descrever a história da educação da cidade de Belo Horizonte, afirma que no início de sua história, a cultura escolar era igual à cultura da população. Com a criação dos grupos escolares, em substituição às escolas isoladas, criou-se não apenas um lugar físico diferente, mas, principalmente, um novo lugar simbólico, capaz de operar uma mudança de sensibilidade, linguagem, comportamentos, costumes e mesmo de projetos e perspectivas sociais a começar pelas crianças (FARIA FILHO: 1996: 130). Nesse espaço físico, o Grupo Escolar, agora um lócus, a escola deixou o espaço privado para entrar no público, espaço de construção da cultura escolar.
As pesquisas sobre a história da educação pública no Brasil vêm revelando que a escola (física e simbolicamente) foi-se consolidando como o lugar mais apropriado para a formação das novas gerações através do qual foi-se construindo uma cultura escolar distante da cultura de parcelas da população que se pretendia modificar através das crianças; uma cultura escolar que não se articula em torno do conhecimento, mas da possibilidade de criar uma instituição ordenadora da vida social (FARIA FILHO, 1996: 131).
Da história das disciplinas escolares à história da cultura escolar.
A busca da origem de algumas das disciplinas escolares já estudadas no Brasil chegou sempre aos anos 30 como marco importante. Quer como momento de consolidação, como foi o caso da Geografia, que “encontra nesse contexto histórico (anos 30) o palco ideal para se desenvolver cientificamente e se consolidar enquanto disciplina escolar” (BARROS, 2000: 10); da Didática que aparece nos currículos em 1934, e da disciplina Canto Orfeônico, uma das disciplinas estratégicas do Estado Novo; quer como momento de profundas inflexões, como na história da disciplina Moral e Cívica, exatamente por ter sido excluída dos currículos escolares nesse período (JOSGRILBERT, 1998: 9-10). Ou como período de gestação de experiências que se consolidariam na década seguinte como aconteceu com a disciplina Prática de Ensino, antes ministrada sob a forma de exercícios práticos e que só foi caracterizar-se como disciplina escolar, com conteúdo, professor e horário definidos, com a Lei Orgânica do Ensino Normal, em 1946 (RAUBER, 1999: 8-27).
Historiadores da educação no Brasil vêm alertando há algum tempo para a tendência que acabou proliferando entre os “novos historiadores da educação” de privilegiarem a década de 30 como a “década inaugural” de todas as iniciativas na área de educação. Em primeiro lugar, é preciso registrar que a década de 30 foi a década das “inaugurações”: de ministérios, institutos, órgãos, leis orgânicas e outros dispositivos que tiveram uma tarefa mais do que simbólica de evidenciar um discurso de que se estava fazendo a “revolução” e a “civilização” do Brasil, tal como a República que tentou instituir a “ordem”, por decretos (CARVALHO, 1990) No caso específico da educação, o livro de Romanelli (1983), História da Educação Brasileira, parece ter contribuído para a consolidação da percepção de 30 como marco divisório de um período “caótico” para um período de ‘organização” uma vez que sua coletânea de leis da educação, gestadas ou produzidas na década de 30, foi organizada a partir dessa hipótese. Uma análise histórica mais profunda leva a concluir com De Decca (1988) que 30, no mínimo, começou em 28, isto é, ao escrever a história a partir do silêncio dos vencidos, percebe-se que os processos que culminaram com o período conhecido como Pós-Revolução de 30, apresenta raízes nas lutas travadas na década anterior..
Como disse Antônio Cândido, “o movimento de outubro [1930] não foi um começo absoluto nem uma causa primeira e mecânica, porque na história não há dessas coisas” (CÂNDIDO, 1991). Mas é o mesmo autor, testemunha participante desses acontecimentos, quem diz:
Quem viveu nos anos 30 sabe qual foi a atmosfera de fervor que os caracterizou no plano da cultura sem falar de outros. (...) foi um eixo e um catalisador: um eixo em torno do qual girou de certo modo a cultura brasileira, catalisando elementos dispersos para dispô-los numa configuração nova. (....) Os anos 30 foram de engajamento político, religioso e social no campo da cultura (CÂNDIDO, 1991: 181-2).
A análise da história das disciplinas escolares investigadas evidenciou como cada disciplina também expressou, no mesmo período, um certo fervor; o fervor de organizar, consolidar, ordenar e disciplinar. O retrato da sociedade da época que se pode depreender delas é o de uma sociedade preocupada com a ordem e o controle.
Se, no final do século XIX, a construção da “ordem” e a “salvação das almas” não exigiam dos professores nada que eles já não soubessem “de berço”, dispensando cursos de formação, provas sobre como ensinar ou a disciplina Didática (PESSANHA, 2000), na década de 30, era preciso dar uma resposta convincente, ordenadora, ao movimento renovador dos anos 20, durante os quais a direção do desenvolvimento no Brasil apresentou algumas possibilidades que provocavam temor nas “elites”.
Não se está dizendo que a introdução da Didática nos cursos de formação de professores, exatamente na década de 30, tivesse sido a resposta das elites a esse temor. No entanto, a análise da configuração da disciplina, durante os anos 30, e dos manuais de Didática evidenciou a marca da “ordem e do controle” (ARAÚJO, 1997).
Mais do que nas disciplinas de formação de professores, a história de outras disciplinas revela como se procurou colocar em prática a inserção da escola no processo de ajustamento dos indivíduos à sociedade, isto é, na direção que o movimento vitorioso em 30 havia escolhido.
Considerada explicitamente uma disciplina estratégica, a criação da disciplina Canto Orfeônico, sob a inspiração e regência de Vila Lobos, assumiu como objetivo realizar com a música o que as tropas não haviam conseguido: unir multidões de brasileiros cantando a uma só voz, segundo as instruções de um maestro (FELIZ, 1998).
A história dessa disciplina apresenta características bem instigantes: embora a documentação analisada revele a existência de, pelo menos, duas posições conflitantes em relação ao ensino de Canto Orfeônico, uma delas, a de Vila Lobos Vale lembrar que Vila Lobos é um dos exemplos mais marcantes da cooptação de intelectuais que, de vanguarda nos anos 20, passaram a oficiais, sofrendo o processo que Antônio Cândido chamou de “normalização e rotinização” do que antes parecia estranho e de vanguarda e que era preciso combater., oficial e oficializada, apenas essa última parece ter sido colocada em prática nas escolas públicas. Segundo as análises de Feliz, a escolha dos ritmos e andamentos musicais das obras recomendadas às escolas parecia obedecer a um padrão que induzisse à disciplina do corpo, assim, por exemplo, a escolha do andamento 2/4, associado ao andar, à marcha, seria destinado a regular ou acompanhar os movimentos de grande número de pessoas, principalmente em sentido militar . Nesse sentido, as peças escolhidas não deveriam apresentar dificuldade para os cantores, deveriam ser simples, sem acidentes, sempre iniciando com a primeira voz e a segunda entrando em forma de cânones. Feliz também chama a atenção para uma das marchas encontradas no manual de Canto Orfeônico dirigido aos professores. A Marcha Escolar, destinada a acompanhar a ida ao recreio, apresenta uma letra que fala em alegria, recreio: “Todos em alas/ Como bons soldados/ Bem perfilados/ De cabeça erguida,/ Posição correta,/ Vamos dois a dois/ Em linha certa,/ Todos aprumados,/ E bem ritmados, /Caminhemos, pois!/Todos em fila,/ Num alegre bando,/ À voz do comando,/ Marchemos, assim!/ No campo aberto,/ como é bom a gente/ Ir livremente,/ Recrear, enfim!/ Vamos colegas,/ Findo é o estudo/ Esqueçamos tudo/ Vamos recrear/ Já marchar, marchar!/ Todos alerta. (FELIZ, 1998). (FELIZ et al., 1998).
A reconstituição da história da disciplina Geografia no Brasil realizada por Barros (2000) mostrou como tal disciplina adquire uma função estratégica durante o Governo Vargas, na divulgação e na consolidação de sua política nacionalista, momento em que a Geografia, dentro e fora da escola, atinge “seu momento de maior peso e influência junto ao Estado e à sociedade brasileira” (BARROS, 2000).
Sem pretender esgotar as possibilidades de análise que a história dessas disciplinas oferece, pode-se afirmar que elas retratam uma sociedade que tinha a ordem e a disciplina como valores, pelo menos entre as frações de classe que a dirigiam. Valores a serem preservados e cultivados, tanto na formação dos professores quanto nas disciplinas escolares. Provavelmente para se contrapor à “desordem” e à “anarquia” dos anos loucos, os anos 20, quando foi possível o surgimento de movimentos anarquistas, comunistas, modernistas que cabia agora “oficializar”, “normalizar”, “rotinizar”, ou reprimir sumariamente para que nada saísse dos trilhos, para usar uma metáfora bem cara à época; de que a sociedade devia entrar nos trilhos do progresso como as locomotivas.
Mais do que apenas entender esses processos, o que se busca aqui é situá-los dentro do movimento da cultura no Brasil, considerando a escola e as disciplinas escolares, como produtoras e produtos da mesma cultura. Nesse sentido, o estudo da história das disciplinas escolares precisa estar vinculado ao estudo da cultura escolar que lhes deu significado, o que significa dizer que a história das disciplinas escolares só pode ser escrita a partir da instituição, lócus, onde foi produzida.
Mesmo as instituições não podem ser analisadas isoladamente porque, no decorrer de suas histórias, estabelece-se uma espécie de diálogo entre elas, diálogo considerado aqui como mais do que uma troca de fala entre os interlocutores, “[...] como um processo de autoconhecimento e de conhecimento do outro, um exercício de alteridade para a consciência de si e do outro” (MESERANI, 1998: 66-7). A gênese de uma escola está, portanto, entrelaçada com a gênese de várias outras, contemporâneas ou não. Assim, por exemplo, quando, na cidade de Campo Grande, foi fundado um ginásio estadual, quando já existiam três particulares, iniciou-se um “diálogo” interinstitucional cujos efeitos sobre cada uma delas deve ter-se expressado nas práticas escolares de cada uma delas.
Quando a diretora desse ginásio estadual, a professora Maria Constança revela em entrevista que
Se um aluno se recusava a usar o uniforme, ou se comportava mal, o castigo eram as cópias. Depois vinham as suspensões e por último as transferências. Felizmente nunca expulsei um aluno. Quando ele se tornava inconveniente, incapaz de viver bem com os colegas, depois de chamá-lo inutilmente para admoestações e conselhos, dava-lhe a guia de transferência, que lhe permitia procurar outro estabelecimento de ensino, sem interromper os estudos (MACHADO apud ROSA, 1990: 65),
cabe uma pergunta: que outro estabelecimento? Certamente uma outra escola da cidade, cuja cultura permitia aceitar alunos como esse. “Conversas” como essa provavelmente serão encontradas na análise das práticas escolares em geral, dos métodos de ensino, dos livros adotados, dos exames e das provas, possibilitando a reconstituição da história da cultura escolar da cidade de Campo Grande no período estudado.
Embora o ensino público, em Mato Grosso/Mato Grosso do Sul, já tenha sido objeto de importantes pesquisas Para citar apenas algumas: Cordeiro (1996), Saboya Filho (1993), Araújo (1997), Hamdan (1997), Brito (2000), Alves (1984), Bittar (1999), Corrêa (1995), Rodrigues (1988), Alves (1998); Correa Filho (1969), Marcílio (1963). cujos resultados servem de base para analisar a sua história, as pesquisas a respeito da história do ensino em Campo Grande, além de escassas, não focalizam a cultura escolar como seu objeto. Mesmo as pesquisas realizadas no âmbito deste grupo, sobre a história das disciplinas Didática e Língua Portuguesa, apesar de localizarem a história dessas disciplinas, no âmbito de escolas de Campo Grande, são mais descritivas e apenas fornecem pistas para a análise da história da cultura escolar nesta cidade (ARAÚJO, 1997, DANIEL, 2001).
A história da educação escolar em Campo Grande começou a ser escrita em 1895 com um abaixo-assinado para angariar fundos destinados a auxiliar o professor José Rodrigues Benfica, gaúcho que participara da Guerra contra o Paraguai, para que ele continuasse seu ofício como primeiro mestre-escola da região (BITTAR e FERREIRA JÚNIOR, 1999: 169). Apesar desse promissor começo, há registro de reclamações de seus representantes de que o desenvolvimento da educação, ao sul do Estado de Mato Grosso, não figurava entre as prioridades dos governos estaduais Paulo Coelho Machado registra que, com cerca de dez mil habitantes, em 1921, a cidade contava apenas com seis estabelecimentos estaduais com 197 alunos, 3 municipais com 67 alunos e dois colégios particulares, além do Instituto Pestalozzi, subvencionado pela municipalidade, com 306 alunos, a Escola Republicana com 157, e onze escolas primárias particulares, espalhadas pela campanha, com 206 alunos. Na cidade, a freqüência total era de 727 alunos ( BITTAR e FERREIRA JÚNIOR, 1999: 171).. Motivo que levou Arlindo de Andrade, quando intendente, a enfrentar a administração estadual e contratar a construção do primeiro Grupo Escolar da cidade, situado na avenida Afonso Pena, transformado, posteriormente, na escola primária mais famosa da cidade, a escola Joaquim Murtinho. O ensino secundário, objeto de desejo da classe média em ascensão (SPOSITO, 1984 e 1993, PESSANHA, 1994), foi inicialmente ministrado apenas em escolas particulares: dois colégios católicos: um masculino, Colégio D. Bosco A origem do Colégio D. Bosco foi o Instituto Pestalozzi, fundado em Aquidauana, em 1915, por Arlindo Lima, transferido para Campo Grande em 1917, passando a se chamar Ginásio Municipal de Campo Grande (por ser subvencionado pela Prefeitura). A Missão Salesiana adquiriu a escola em 1930, mudando seu nome para Ginásio Municipal Dom Bosco. Reconhecida por Decreto Federal de 1934, passou a ser denominada Colégio Dom Bosco, em 1948, através de outro Decreto Federal., outro feminino, o Colégio Auxiliadora, fundado em 1926, e uma escola não-confessional, o Colégio Oswaldo Cruz, aberta na mesma década O proprietário dessa escola, que funcionou no mesmo local do Instituto Rio Branco, a vendeu para José Fragelli e Wilson Barbosa Martins que, mais tarde, a venderam ao Professor Luís Alexandre de Oliveira..
O primeiro ginásio público foi instalado em 1939, com o nome de Liceu Campo-Grandense, como resultado de mobilização política dirigida pela professora cuiabana É recorrente, em depoimentos e documentos da época, a importância atribuída à influência das professoras cuiabanas na história da educação em Campo Grande, na primeira metade do século XX. (ARAÚJO, 1997)., Maria Constança Barros Machado Em 1939, Maria Constança Barros Machado propôs ao interventor Júlio Muller e ao Dr. João Ponce de Arruda, secretário de Fazenda do Estado, a criação de um ginásio estadual que pudesse resolver os problemas dos que precisavam continuar a estudar e não tinham meios de pagar a escola. (MACHADO apud  ROSA, 1990, p. 64)., que hoje dá nome à escola que fundou.
As famílias “brigavam” para colocar seus filhos nessa escola (BITTAR e FERREIRA JR., 1999: 118) inaugurada com o nome de Liceu Campo-Grandense, funcionou no mesmo prédio do Joaquim Murtinho, tendo mudado de nome para Ginásio Estadual Campo-Grandense, depois Colégio Estadual Campo-Grandense, sendo conhecido simplesmente como Colégio Estadual até receber o nome de sua fundadora. Em 1954, passou a funcionar em um edifício escolar projetado por Oscar Niemeyer, projeto encomendado pelo então governador para o colégio Maria Leite, em Corumbá, e duplicado em Campo Grande (ARRUDA, 1999).
A fundação do primeiro ginásio público na cidade foi justificada porque muitas famílias não teriam condição de pagar para que seus filhos ampliassem sua escolaridade até o ginásio. Com um ginásio público, o único obstáculo seria o “Exame de Admissão”, aparentemente, a disputa por uma posição social se deslocava das “posses da família” para o terreno da “capacidade individual”  A percepção de que o exame de admissão era um obstáculo levou o governador Arnaldo Estevão de Figueiredo a propor, em 1948, a criação de um Curso de Admissão para preparar alunos da 4ª série primária para realizarem o exame de admissão: “O curso é gratuito e se destina aos filhos dos funcionários públicos estaduais e de operários de modestos proventos...” (ALVES, 1998: 144).  .
É razoável supor que, como em outras cidades do país, essa possibilidade alterou a “cultura escolar” da cidade, afetando, inclusive o ensino nas escolas particulares e que a escola em questão tenha se tornado uma referência de educação mesmo para as escolas mais antigas, podendo ser considerada a referência mais importante para iniciar a análise da cultura escolar em Campo Grande Pretende-se dar continuidade a essa pesquisa, analisando as demais escolas do período..
Assim como, em Belo Horizonte, a constituição do espaço físico dos Grupos escolares como espaço social da cidade (FARIA FILHO, 1996) é um dos traços da cultura escolar da cidade, a mudança da escola Maria Constança, do prédio do Joaquim Murtinho para um prédio projetado por Oscar Niemeyer e considerado pelos historiadores da arquitetura regional como o marco da arquitetura moderna local (ARRUDA, 2000: .29) provocou alterações na vida da cidade de Campo Grande, razão pela qual o estudo de sua cultura escolar não pode deixar de passar pela análise da arquitetura dessa escola.
Para analisar a cultura escolar, é preciso analisar o conjunto das normas e práticas definidoras dos conhecimentos que aquela sociedade desejava que fossem ensinados e dos valores e comportamentos a serem inculcados. Esses elementos nem sempre são visíveis nos  registros oficiais (relatórios, atas, boletins), muitas vezes, é preciso ler esses registros de forma diferente, além de procurar outros menos formais, tais como: cadernos, planos de ensino, livros, provas e material didático em geral.
Constituem fontes privilegiadas para a análise da cultura escolar: cadernos, exercícios, planos de ensino, provas e exames, manuais didáticos, relatórios de inspetores. Importando sempre, analisar-se, como e por quem eles foram usados, procurando as respostas para as questões levantadas. Essas fontes não são utilizadas freqüentemente na historiografia tradicional: livros, cadernos escolares, provas, exames, fotos de formatura, boletins escolares, planos de ensino, atas escolares, diplomas, relatórios e depoimentos que, normalmente, não são mantidos nem conservados nos arquivos públicos.
A análise da história da cultura escolar fundamenta-se, como qualquer história cultural, na história de três elementos indissociáveis: os objetos em sua materialidade, as práticas e as configurações dos dispositivos e das suas variações A esse respeito ver: Carvalho e Nunes (1993); Valente (2001).

. Elementos que podem ser recuperados apenas quando se vai às fontes primárias.
Nunca é demais enfatizar que a pesquisa histórica se alimenta de registros depositados em arquivos, nem sempre organizados, nem sempre preservados, cabendo aos pesquisadores re-tecer as teias que podem ajudar a reconstituir práticas sociais não mais presentes ou ressignificadas nos dias atuais. As fontes primárias constituem, assim, o elemento mais importante para esclarecer lacunas de documentos, de memórias ou mesmo para alterar estereótipos cristalizados e reproduzidos ad eternum através da utilização apenas de fontes secundárias.
Como depositárias de fontes primárias, as escolas constituem praticamente um manancial pouco explorado. As sucessivas legislações delegaram aos colégios alguns poderes cartoriais, obrigando-as a manter sob sua guarda documentos que, embora tenham adquirido um caráter de registro legal, podem trazer elementos fundamentais para se analisar as práticas escolares. Livros de atas, cadastro e termo de posse de professores, boletins, diários de classe, pastas individuais de alunos, registro de provas orais, provas, são alguns dos documentos que as escolas eram obrigadas a manter como comprovantes. Embora um certo furor desburocratizante tenha levado muitas escolas a incinerarem, a partir da década de 80, com amparo legal, seus arquivos e, mais recentemente a informatização tenha alterado as formas de arquivar documentos, algumas escolas ainda mantêm registros importantes para a história da cultura escolar.
Se à escola cabia a guarda de documentos oficiais, nem sempre é possível encontrar fontes não-oficiais como as provas mensais, os planejamentos dos professores, os cadernos escolares, a não ser quando, por alguma pendência jurídica, eles se tornavam oficiais, como no caso de transferências, etc.
Os cadernos, por exemplo, são instrumentos usados pelos alunos desde o século XVI e chamados de “livro branco” no Ratio Studiorum. Mais recentemente, pesquisa realizada pelo INRP (Institut National de Recherche Pédagogique-França) vem mostrando que mais de uma classe em duas utiliza cadernos desde, pelo menos, 1883, mesmo em escolas consideradas reacionárias para a época. (HÉBRARD, 2001: 118-9). Hébrard (2001: 121) considera que “ [...] o caderno, tanto por sua inserção na história da escola quanto pela preocupação de conservação da qual ele é objeto, é certamente um testemunho precioso do que pode ter sido e ainda é o trabalho escolar de escrita”.
Embora não haja nenhuma indicação sobre a conservação institucionalizada de cadernos escolares no Brasil, como ocorre na França, pesquisas como as de Araújo (1997) já localizaram cadernos escolares bem conservados em arquivos pessoais que se constituíram em valiosa fonte de pesquisa Gvirtz (1995: 10) baseando-se em Foucault, considera que, enquanto dispositivo escolar, os cadernos são um conjunto de práticas discursivas escolares que se articulam de um determinado modo, produzindo um efeito. Embora o discurso escolar não seja o objeto central desta pesquisa, parte-se do princípio de que esse discurso, produzido na e pela escola, mais do que um dispositivo escolar, constitui um dos processos e produtos mais significativos das práticas escolares, isto é, práticas que permitiram a transmissão de conhecimentos e a inculcação de condutas circunscritas ao espaço escolar. Importante para esta pesquisa é a delimitação do que se considera caderno. Em sua origem etimológica, do latim “quaternus”, guarda relação com “quattor”, quatro em latim, indicando o número de folhas desse objeto (GVIRTZ, 1995:34).  .
Ao lado dos cadernos, livros, relatórios, atas e outras fontes oficiais ou não, a constituição do espaço físico da escola também se constitui em importante fonte para a história da cultura escolar.
Os edifícios escolares, como qualquer outro edifício, se constitui como espaço/lócus à medida que seus ocupantes experimentam e interpretam esse espaço e dele se apropriam, atribuindo-lhe significados e valores. Assim, a forma não apenas  determina o uso e a experiência, mas também é igualmente determinada pelos dois na medida  em que é interpretável e, portanto, pode ser influenciada (HERTZEMBERGER, 1996:93). Desse modo, o homem imprime, primeiro, um caráter individual nos edifícios que constrói, através do uso de determinado material, forma e outras qualidades, e, então, são esses atributos que passam a exercer sua influência sobre o homem, ou seja:
[...] sua capacidade de absorver e comunicar significado determina o efeito que a forma pode ter sobre os usuários, e, inversamente, o efeito dos usuários sobre a forma [...]. Como as palavras e as frases, as formas dependem do modo como são “ lidas” e das imagens que são capazes de suscitar para o “leitor”[...]. A capacidade de absorver significados e também de abandoná-los sem mudar essencialmente, faz da forma um portador potencial de significado – em suma significável [...] (HERTZEMBERGER, 1996:150). 
Assim, a produção do espaço escola, como de qualquer outro espaço arquitetônico se faz a partir de uma linguagem decodificada a partir dos sentidos, capaz de constituir um discurso que fala sobre o seu usuário, e, concomitantemente, dialoga com o mesmo usuário.
No caso do edifício do Colégio Maria Constança, chama particularmente a atenção o fato de ter sido um projeto encomendado para a Escola Maria Leite em Corumbá, duplicado em Campo Grande e construído num dos “vazios da cidade”,  A esse respeito ver Ebner ( 1999). entre o núcleo central e o Bairro Amambaí, primeiro bairro da cidade, onde residiam os operários que tinham trabalhado nas obras dos quartéis, e onde se instalou a Vila Militar. Segundo Ebner (1999), a legislação sobre ocupação urbana, de 1941, reflete tanto a segmentação das funções urbanas quanto das classes sociais.
Mais do que estudar a história de uma determinada disciplina escolar, sua gênese e de “como a escola começa a pôr em prática a disciplina”? (CHERVEL, 1990:183), interessa-nos estudar a cultura escolar em que essa disciplina foi produzida e que foi por ela produzida. Só assim torna-se possível estudar a história do currículo a partir da história das disciplinas escolares.
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