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Resumo 
Este trabalho busca apresentar a pesquisa em História da Educação por meio da 
imprensa como uma perspectiva para compreender o processo Histórico da 
Educação. A partir da pesquisa bibliográfica, buscou-se acessar, por meio da 
imprensa, informações referentes aos processos educacionais brasileiros contidos 
nos impressos. Visto que a imprensa como objeto e fonte da pesquisa na área da 
Historiografia da Educação é uma perspectiva recente, este trabalho baseou-se em 
autores da Nova História Cultural, como Roger Chartier (1990), para discorrer sobre 
o lugar ocupado pelos impressos na Historiografia, e também outros autores que 
analisam a imprensa, e mais detidamente a imprensa pedagógica. Percebeu-se que 
a imprensa e a imprensa pedagógica ampliaram as possibilidades e descobertas 
acerca do contexto escolar e permitiu à pesquisa histórica investigação de seus 
objetos por perspectivas anteriormente desacreditadas. A imprensa, de modo 
abrangente, traz ao pesquisador desafios no que concerne a aguçar o seu olhar 
quanto a não neutralidade de informações veiculadas, tendo nas mãos uma 
diversidade de material propenso a análise de seu conteúdo. 
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Introdução 

Este texto trata acerca da pesquisa no campo da História da 

Educação a partir de uma diversidade de fontes, dando ênfase para a imprensa, 

pedagógica ou não, como principal fonte de pesquisa. O objetivo é apresentar a 

importância da imprensa na pesquisa histórica para a compreensão do processo 

histórico educacional. 

A pesquisa em História da Educação ampliou-se com a onda da 

Nova História Cultural, originada no centro da Escola dos Annales, em meados da 

década de 1960, chegando ao Brasil no final da década de 1970. A Nova História 

Cultural, “que buscou alargar os objetos, as fontes e as abordagens utilizados 
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tradicionalmente na pesquisa historiográfica, aos poucos influenciou os historiadores 

da educação” (LOPES; GALVÃO, 2005, p. 39), refletindo esta nova perspectiva em 

todos os campos da pesquisa histórica. A partir da Nova História Cultural, a 

imprensa, os jornais, as fotografias, as entrevistas, se tornaram fontes e objetos de 

pesquisa, assim como as investigações que procuravam desvendar uma história por 

um viés diferente do Tradicional, como as pesquisas sobre a História das mulheres, 

dos operários e a micro história. Ocupando um lugar de “dupla marginalidade” 

(NÓVOA, 2002, p. 12), a pesquisa na área da História da Educação se encontra 

marginalizada tanto perante a História, quanto à Educação. No Brasil, a História da 

Educação como disciplina esteve ligada à Pedagogia, e não à História. 

De acordo com Saviani, a possibilidade de novos objetos na 

pesquisa em História da Educação conferiu “maior especificidade à disciplina história 

da educação ao constituir-se como um domínio próprio de investigação” (SAVIANI, 

2000, p. 90), legitimando-a enquanto ciência. Nas últimas décadas, a partir da 

perspectiva da Nova História Cultural, a imprensa ocupa um lugar de destaque 

enquanto objeto e fonte de pesquisas. Para Ragazzini (2001, p. 14) 

A fonte é o único contato possível com o passado que permite 
formas de verificação. Está inscrita em uma operação teórica 
produzida no presente, relacionada a projetos interpretativos que 
visam confirmar, contestar ou de aprofundar o conhecimento 
histórico acumulado. 

 
Cada indivíduo pesquisador se relaciona com o seu objeto ou fonte 

de uma determinada maneira, produzindo a sua interpretação a respeito do material 

analisado. O que direciona o olhar do pesquisador é a pergunta que ele faz ao 

material eleito como matéria-prima para investigar o passado. 

Outro autor que nos ajuda a pensar a questão das fontes é Roger 

Chartier (1990, p.17) quando afirma que “as representações do mundo social assim 

construídas, embora aspirem à universalidade de um diagnóstico fundado na razão, 

são sempre determinadas pelos interesses de grupo que a forjam”. Portanto, tanto a 

imprensa comum, quanto a imprensa pedagógica, estão sujeitas aos interesses que 

as constituíram, devendo o pesquisador analisar também o contexto de criação do 

documento analisado. 

 

A imprensa e a História da Educação 
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No campo da pesquisa educacional no Brasil há uma diversidade de 

abordagens com os mais variados temas e objetos. Nesta pesquisa vamos trabalhar 

com a perspectiva bibliográfica na área de História da Educação, com base teórica 

apoiada na Nova História Cultural. 

A pesquisa bibliográfica de acordo com Marconi e Lakatos (2002, p. 

71) compreende toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo. 

Os autores consideram que a pesquisa bibliográfica “não é mera repetição do que já 

foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo 

enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras”. Essa metodologia 

permite conhecer um pouco mais sobre o tema pretendido por outros vieses de 

determinados autores que já pesquisaram sobre o tema. 

Em termos de conhecimento histórico, no século XX, a quebra de 

paradigmas da História Tradicional Positivista decretou a possibilidade de expansão 

do campo da pesquisa histórica. Burke (2011, p. 25) aponta que “os maiores 

problemas para os novos historiadores são, certamente, aqueles das fontes e dos 

métodos”, visto que a Nova História1 - e seus paradigmas - apresentou novas 

possibilidades de objetos e fontes históricas. Decorrente da Terceira Geração da 

Escola dos Annales, a Nova História Cultural permitiu o diálogo entre a História e 

outras disciplinas das Ciências Humanas, além de produzir uma historiografia não 

mais centrada na França e uma mudança de perspectiva na análise historiográfica. 

As novas perspectivas historiográficas dessa nova corrente, surgida 

nos anos 1970, permitiram que a História não fosse tida apenas como a narrativa de 

acontecimentos contada sempre pela perspectiva “de cima”2, mas que fossem 

produzidas narrativas sobre um mesmo objeto que mostrassem a interação de 

múltiplas perspectivas individuais e sociais presentes na História. 

Marc Bloch afirmou que “a diversidade dos testemunhos históricos é 

quase infinita. Tudo o que o homem diz ou escreve, tudo que fabrica, tudo que toca 

pode e deve informar sobre ele” (BLOCH, 2001, p. 79). A ampliação do interesse da 

História por tudo produzido pelo homem contribuiu para a multiplicidade de novas 

                                            
1 De acordo com Burke, (2011, p. 10), a Nova História é a história associada à Escola dos 

Annales francesa, “escrita como uma reação deliberada contra o ‘paradigma tradicional’ de Ranke. 

2 A história vista de cima “no sentido de que se tem concentrado nos grandes feitos dos 
grandes homens, estadistas, generais ou ocasionalmente eclesiásticos” (BURKE, 2011, p. 12) em 
oposição à História vista de baixo  contada por meio “das opiniões das pessoas comuns e com sua 
experiência da mudança social” (BURKE, 2011, p. 13) 
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fontes, como fotografias, relatos escritos, relatos orais, objetos arqueológicos e a 

imprensa passaram a ser possibilidades de fontes. A História Cultural, de acordo 

com Chartier, “tem por principal objecto identificar o modo como em diferentes 

lugares e momentos uma determinada realidade social é construída, pensada, dada 

a ler” (CHARTIER, 1990, p. 16).  

O campo educativo é permeado de transformações que vieram 

ocorrendo ao longo do tempo. A pesquisa em História da Educação se apresenta 

como relevante para o acompanhamento da trajetória da educação brasileira. A 

pesquisa em História da Educação tem como importante contribuinte a imprensa que 

segundo Nóvoa (2002, p. 13) “constitui uma das melhores ilustrações de 

extraordinária diversidade que atravessa o campo educativo”. O mesmo autor 

destaca que vem sendo por meio da imprensa que é possível, de fato, perceber as 

modificações no campo da educação de determinados períodos históricos. Isso se 

deve ao tratamento da informação especificamente em periódicos, que de alguma 

forma expressam a realidade escolar propiciando análises de diferentes 

componentes e protagonistas da escola. Ao dizer isso se compreende que a 

imprensa contribui com a pesquisa em educação por apresentar dados “frescos” que 

compõem a prática escolar. Em relação a isto Nóvoa pontua que: 

É difícil imaginar um meio mais útil para compreender as relações 
entre a teoria e a prática, entre os projectos e as realidades, entre a 
tradição e inovação, ... São as características próprias da imprensa 
(a proximidade em relação ao acontecimento, o caráter fugaz e 
polêmico, a vontade de intervir na realidade) (NÓVOA, 2002, p. 31). 

 
No Brasil, a imprensa, até a década de 1970 vista com suspeição no 

campo histórico por se configurar em recortes enviesados do cotidiano, se tornou 

objeto e fonte da pesquisa histórica. Os pesquisadores e historiadores são incisivos 

em afirmar que os estudos históricos no Brasil não davam a devida importância à 

imprensa como objeto de investigação, utilizando-se dela apenas como fonte 

confirmadora de análises apoiadas em outros tipos de documentação (LUCA, 2008). 

Dessa forma, o pesquisador deve estar atento aos outros elementos 

referentes não só à construção do texto que analisa, mas às questões exteriores, 

como a constituição do impresso, o contexto histórico em que o impresso está 

inserido, a circulação, a ortografia utilizada à época, o clima político e o público 

consumidor. O uso de impressos como fonte implica em analisá-los como objetos 

que possuem materialidade, contextos e conteúdos próprios. 
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As representações produzidas e consumidas nos impressos são 

particulares, visto que o conceito de representação é entendido como o 

relacionamento entre “uma imagem presente e de um objeto ausente” (CHARTIER, 

1990, p. 21). Estas representações contidas nos impressos sejam jornais ou 

periódicos, abarcam juízos e valores selecionados para ocuparem aquele espaço. 

Sendo, então, a tarefa primária do historiador é “reencontrar essas representações 

antigas, na sua irredutível especificidade, isto é, sem as envolver em categorias 

anacrónicas nem as medir pelos padrões da utensilagem mental3 do século XX” 

(CHARTIER, 1990, p. 37). 

Luca (2008, p. 140) aponta que “o pesquisador dos jornais e revistas 

trabalha com o que se tornou notícia, o que por si só já abarca um espectro de 

questões, pois será preciso dar conta das motivações que levaram à decisão de dar 

publicidade a alguma coisa”. Nos impressos estão selecionados fatos e 

acontecimentos carregados de discursos, valores e ideias, estruturando-os para 

registar um tipo de história. Assim, deve-se atentar para a imprensa que se utiliza 

como fonte, considerando que a imprensa veicula interesses, como afirma 

Rodrigues (2010, p 314) quando expõe que “a imprensa pedagógica não divulga as 

informações de forma imparcial, neutra, ao contrário, divulga aspirações, 

concepções políticas, ideológicas, apresenta necessidades e objetivos específicos 

do grupo que propõem sua editoração, publicação”. 

Devido ao grande volume de documentos que podem ser utilizados 

como fontes e objetos de pesquisa, a imprensa se revela rica em conteúdo não 

apenas pelos textos presentes no documento analisado, mas pela sua variedade de 

elementos que vão além do texto, como o contexto e o posicionamento editorial. 

Neste mesmo intuito, Rodrigues (2010, p. 313) aponta que “a imprensa pedagógica 

como fonte é significativa, dentre outras possibilidades, para se conhecer a 

organização pretendida para o universo escolar”. Este status de fonte importante 

para a pesquisa em educação demorou a ser atribuído à imprensa pedagógica, 

sofrendo com desconfiança e descrédito no que se refere à fidedignidade e 

relevância enquanto documento. A imprensa pedagógica foi reconhecida como 

oportunizadora de questionamentos e reflexões aos pesquisadores, pois: 

                                            
3 Conceito de Lucien Febvre, “designa teclados de possibilidades postos pela sociedade à 

disposição do indivíduo” (DOSSE, 1994, p. 58). Tal noção se refere às maneiras de pensar, de fazer, 
de agir que caracterizam cada civilização em sua época. 
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Evidencia as diretrizes oficiais que a escola recebe e necessita 
atender e ao mesmo tempo permite a identificação de outros fatores 
integrantes da construção do que denominamos espaço escolar, ou 
seja, os pontos de confluência que compõem as diversas facetas 
registradas no impresso. Tomando por base o que está registrado no 
impresso, pode-se ampliar a compreensão que se tem construída 
acerca do universo escolar, adentrando o ensino e suas 
características por perspectivas outras, diferentes daquelas 
consideradas consolidadas. (RODRIGUES, 2010, p. 313). 

 
O destaque neste ponto refere-se à importância de se dinamizar as 

fontes de investigação, agregando elementos importantes à pesquisa bem como 

aproximando-a do contexto escolar. É interessante analisar e tentar refletir sobre o 

papel que a imprensa ocupa em uma sociedade, aliás, se torna necessário este 

exercício para a compreensão do papel da escola neste mesmo contexto para além 

do que fora publicado em documentos oficiais. 

Podemos apontar por exemplo quando a sociedade do período pós-

ditadura buscava uma democratização do ensino, desta maneira a imprensa tem em 

destaque um canal de comunicação desenvolvido pela SEED – Secretaria de Estado 

da Educação, com a criação de um jornal nomeado de Jornal da Educação4. O 

impresso tinha no dado contexto pós governo autoritário, supressor e tecnocrata o 

objetivo de semear os ideais de sociedade livre e democrática, tarefa difícil se 

considerarmos o contexto em que foram educados os jovens deste que foi um dos 

períodos de maior repressão e controle do contexto escolar, mais especificamente 

do ensino. Neste contexto a imprensa pedagógica tem entre seus objetivos ser um 

canal de via dupla que concedesse voz aos professores, com vistas a reconstruir 

seu fazer pedagógico. “Seu fazer deveria ser um fazer político, dotado de intenções 

pré-estabelecidas, visando à democratização do ensino” (RODRIGUES, 2010, p. 

317). Tal afirmativa se funda na percepção de palavras como liberdade, 

comunicação, e mudança, decorrente nos títulos das matérias do jornal. 

A imprensa pedagógica neste cenário de ânsia por mudanças tem a 

difícil missão, como componente de um projeto nacional de desenvolvimento 

humano em seu sentido intelectual e libertador, superar o tecnicismo tão impregnado 

na sociedade desde a década de 1970. 

 

                                            
4 Criado na década de 1980 circulou no período de 1983 a 1986, sendo entregue de forma 

gratuita nas escolas mantidas pelo Estado, os destinatários do jornal eram os professores da Rede 
Pública de Ensino do Estado. Impresso publicado pela SEED. 
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A aparente informalidade do jornal não deu a ele um caráter menos 
diretivo e, por isso, mais democrático. Seus editoriais, bem como 
ouras seções, demonstram sede de novidades pedagógicas e, em 
razão dos problemas constatados no universo social, aderem de 
imediato a toda possibilidade de inovação. (RODRIGUES, 2010, p 
317). 

 
O jornal fora utilizado nas escolas como parâmetro ordenador do 

trabalho pedagógico, o que nos permite reafirmar acerca da importância da 

imprensa pedagógica e seus relatos para a pesquisa em educação. Essa mesma 

fonte revela que havia demasiado empenho na transformação social e que a 

imprensa atuou como um instrumento para veiculação de ideias de grupos 

dominantes. 

A imprensa pedagógica como objeto e fonte de pesquisa alcançou 

muito mais pessoas do que talvez as publicações oficiais tivessem alcançado. 

Embora neste relato específico fiquem claros ideais democráticos e renovadores há 

de se considerar mais uma vez o que já fora citado no que diz respeito a imprensa 

enquanto instrumento manipulável e, portanto, longe da neutralidade. 

As considerações colocadas no presente texto podem contribuir para 

o entendimento de que as fontes de pesquisa em história da educação não devem 

se limitar a documentos oficiais ou até mesmo a textos de teóricos da história ou da 

educação, apesar de sua importância historiográfica. De acordo com Zanlorenzi 

(2010, p. 62) “os documentos, os relatos, os objetos, não falam por si só”. Logo, o 

pesquisador é, em seu processo de pesquisa, um investigador com as bases 

teóricas definidas e que se apropria do tema analisado. Quanto à relação entre 

pesquisador e informação, a autora aponta que: 

[...] a utilização da imprensa pedagógica ou não, como fonte de 
pesquisa, torna-se referência, contribuindo para novas interpretações 
sobre o pensamento educacional, em virtude de que a palavra escrita 
pode em qualquer tempo e lugar ser utilizada na construção de 
interpretações históricas. (ZANLORENZI, 2010, P. 65). 
 

No entanto, a percepção de outras fontes leva o pesquisador a 

novos desafios e descobertas que desvelam todo um contexto. O presente trabalho 

trata-se de um recorte que visa esclarecer acerca da imprensa enquanto relevante 

fonte na pesquisa em História da Educação. 

A pesquisa em educação tem contribuído sobremaneira para a 
compreensão das situações da contemporaneidade, principalmente 
aquelas que possibilitam a investigação e descrição dos discursos 
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que circulavam no recorte temporal que se dispõe a pesquisar. 
(ZANLORENZI, 2010, P. 69). 

 

O contexto educacional carece de pesquisadores interessados na 

investigação da Historiografia da Educação continue apresentando e revelando as 

especificidades do contexto escolar por meio de múltiplas fontes. Assim, a imprensa 

pedagógica deve ser considerada devido a sua abordagem específica na área 

educacional. 

 

Conclusões 

Este trabalho buscou refletir sobre a utilização da imprensa 

(comum?) e pedagógica enquanto fonte e objeto da pesquisa na História da 

Educação. A pesquisa e o estudo da História da Educação por meio da imprensa 

contribuem tanto para a área da Educação quanto para a área da História, pois 

serve como um suporte para os estudos nessas áreas, além de permitir que a 

memória educacional e suas problemáticas referentes aos seus contextos 

permaneçam. 

O pesquisador, ao utilizar a imprensa como fonte, amplia seus 

conhecimentos e percepções acerca da diversidade de material disponível e 

acessível que outrora fora desconsiderado enquanto fonte. De acordo com o que foi 

apresentada neste texto, a imprensa e, mais detidamente, a imprensa pedagógica 

possibilitam a ampliação de fontes e objetos para a pesquisa na Historiografia da 

Educação. 

A imprensa enquanto fonte de pesquisa acaba por ser um 

importante contribuinte para a história não somente se tratando da educação, mas 

representa uma expressão do contexto político e social de uma determinada época. 

Por este motivo, pode-se afirmar que não existe imparcialidade na imprensa, visto 

que são reprodutoras de interesses, razão pela qual a sua análise inclui os 

elementos extratextuais, como o contexto político, social, editoração e público 

consumidor. 
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