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Project abstract:
Este projeto quer colaborar com os estudos sobre as produções e circulações de sujeitos, artefatos, práticas e saberes no campo
educacional, entendidos como construtos de distintos movimentos através dos quais tem sido possível consolidar a “escola moderna”
em diferentes lugares e nações desde o século XIX, período de edificação e desenvolvimento dos sistemas de ensino públicos, estatais,
obrigatórios, gratuitos e leigos. Trata-se daquilo que a literatura educacional contemporânea vem denominando história transnacional
da educação e já reúne esforços em torno do Projeto Temático Saberes e práticas em fronteiras: por uma história transnacional da
educação (1810-...) (Processo FAPESP N. 18/26699-4). Participando dos estudos assim desenvolvidos, esta proposta atenta para a
trajetória de Cecília Meireles (1901-1964) e suas redes no campo educacional. Cecília foi escritora, poeta, educadora, jornalista e,
sobretudo, viajante. Ela escreveu em diferentes periódicos e participou ativamente do movimento da escola nova no Brasil, como outras
pesquisas já puderam evidenciar. Interessa aqui mapear os intercâmbios e ações de Cecília Meireles, em diferentes espaços, desde
quando ela iniciou o magistério, ao se formar na Escola Normal do Rio de Janeiro em 1917, até o fim de sua vida na década de 1960,
uma vez que, em suas produções, o tema da educação foi tratado recorrentemente. Ao identificar as viagens pedagógicas, geográficas,
sociais e epistemológicas de Cecília Meireles numa perspectiva transnacional, nosso ponto de partida são textos produzidos pela autora
na forma de crônicas. A pesquisa valer-se-á também de estudos já realizados sobre Meireles, muitos deles na área da educação e com
informações que, ao serem sistematizadas, ajudarão a mapear os caminhos percorridos pela autora quando produziu e pôs a circular
seus saberes.
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As viagens de Cecília Meireles no campo educacional (1917 - 1964) - Coleta de Dados
Detalhes dos dados coletados ou criados
Que dados serão coletados ou criados?
Serão coletados dados referentes às viagens realizadas por Cecília Meireles no campo educacional a partir de suas crônicas sobre Viagens e Educação, bem como em outras
fontes pertinentes, como cartas, entrevistas, etc. Esses dados serão base para mapear as redes de sociabilidade (FUCHS, 2007; SILVA PORTUGAL, 2007) estabelecidas por
Meireles durante a sua trajetória na educação.
Como os dados serão coletados ou criados?
Os dados serão coletados, principalmente, na fonte nuclear da pesquisa, qual seja, textos produzidos pela autora na forma de crônicas, especificamente seus escritos sobre
educação e viagens, reunidos nas séries: Crônicas de educação (2017) e Crônicas de viagem (2016), organizadas por Leodegário A. de Azevedo Filho e publicadas pela editora
Global. A primeira coletânea conta com as crônicas escritas por Meireles quando da sua presença no Diário de notícias, do Rio de Janeiro, de 1930 a 1933, em que a autora
manteve uma página diária com entrevistas, noticiário e uma coluna denominada “Comentário”, bem como com textos publicados no jornal A manhã, de 1941 a 1943, na
seção intitulada “Professores e estudantes”. Já em Crônicas de viagem (2016), encontramos reunidas diversas crônicas que dão a ler as reflexões da autora sobre pessoas,
lugares em suas viagens pela América latina, África, Europa etc. Alguns desses textos foram publicados nos jornais A manhã, Folha Carioca, Jornal de Notícias, entre outros
textos encontrados no acervo da autora. Também serão revisitadas outras fontes pertinentes, como cartas, entrevistas, etc. que fornecem base para o mapeamento proposto.
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