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O presente trabalho busca apresentar considerações sobre as Classes Experimentais no 

Colégio das Cônegas de Santo Agostinho, instituição católica paulistana, a qual pregava uma 

educação católica destinada ao público feminino e que passa pelo período de experimentação de 

uma nova pedagogia no período de 1959 a 1962. Busca-se dessa forma compreender como se deu 

o processo de apropriação da Pedagogia Personalizada e Comunitária de Pierre Faure no espaço de 

um colégio francês que destinava sua educação a um público feminino de elite. Visto isso, as 

considerações sobre o período baseiam-se nas memórias de Liliane Du Val, ex-professora do 

Colégio das Cônegas de Santo Agostinho no período o qual o colégio se encontrava em etapa de 

experimentação. As experimentações representaram em âmbito nacional uma iniciativa de 

renovação do cenário escolar e na legislação que a regiam. As práticas de ensaio se iniciam no 

estado paulista em 17 estabelecimentos inclusive no Colégio das Cônegas de Santo Agostinho, no 

período de 1959 a 1962. De acordo com os autores a pedagogia preconizada no estado foi a de 

Padre Pierre Faure, S. J., fundador do Centro de Estudos Pedagógicos, Diretor do Instituto Superior 

de Pedagogia do Instituto Católico de Paris. A pedagogia de Pierre Faure, mais conhecida como 

“Pedagogia Personalizada e Comunitária”, visa princípios de personalização, autonomia, atividade, 

criatividade, sociabilidade e transcendência. Além de tais características busca trazer para a escola 

uma maior aproximação à realidade econômica e social, e aproximação a aptidões teóricas e 

práticas. Para o padre, era fundamental ter uma percepção do aluno como autor e receptor da 

construção de conhecimento, sendo o papel do docente o mediador e organizador dos conteúdos 

de aprendizagem, além de estimular o aluno a busca do conhecimento. Para a fundamentação 

teórica serão utilizados conceitos como cultura escolar abordado por Dominique Julia (2001) como 

um conjunto de normas que definem conhecimentos e condutas a serem transmitidas no espaço 

escolar. O conceito de apropriação defendido por Roger Chartier sendo um conceito de total 

importância dentro dos estudos da História Cultural, que dá ênfase na pluralidade dos usos, dado a 

absorção e interpretação de um objeto ou um bem cultural por um dado indivíduo ou cultura, dando-

lhe um novo significado, diferente àquele que a concebia originalmente. Para a compreensão das 

formas de apropriação dessas experiências e da Pedagogia Personalizada e Comunitária no colégio 

citado, o artigo divide- se em três partes. Em um primeiro momento, busca-se informar como se 

deu a formação da docente e o contato com a Pedagogia Personalizada e Comunitária, a partir das 

Semanas Pedagógicas ocorridas em São Paulo, como também entender como se deu as orientações 

pedagógicas de Pierre Faure,aos docentes  , tanto no evento citado quanto no estágio realizado por 
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Du Val  em Paris. Em seguida, parte-se para apreensão das transformações ocorridas no âmbito das 

dimensões espaço-temporais do colégio sendo um exemplo dessas, a realização de aulas em um 

espaço nomeado como “casinha” e as novas relações com o tempo estabelecido pelo Período de 

Permanência e a execução dos Planos de Trabalho. Por fim, evidencia-se as renovações ocorridas 

nas práticas escolares dando ênfase no estudo através da pesquisa evidenciado a partir do contato 

com as Fichas de trabalho, a modificação ocorrida a partir da integração entre as diversas 

disciplinas e as permanências e alterações que definem o sistema avaliativo adotada pelo colégio.A 

compreensão da narrativa de Du Val se deu a partir das memórias que possuía sobre as experiências 

relatadas, visto isso, buscar fatos a partir da memória, é buscar acontecimentos a partir de incertezas 

e de esquecimentos. A partir da análise dessas memórias, pode-se compreender como a cultura 

escolar se modifica a partir da apropriação de novas práticas pedagógicas, sendo esse uso, 

carregado de resistências e imposições e que assim acabam por criar uma cultura com 

particularidades próprias.  

 

 

 

  
 

 
 

 

  


