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Resumo  
O presente trabalho tem por objetivo socializar as discussões realizadas acerca do 
uso da imprensa pedagógica como fonte de pesquisa. Esta temática faz parte do 
referencial teórico da pesquisa em andamento do Mestrado em Educação. A referida 
pesquisa tem como objetivo compreender como os métodos de ensino foram 
notados pelos colaboradores da Revista “A escola” publicada em Curitiba de 1906 a 
1910. Para as abordagens sobre a referida Revista tomamos esta como fonte, pois 
consideramos que a disponibilidade de acesso a esta contribui para o conhecimento 
de aspectos relacionados aos primordios da História da Educação no Paraná, pois a 
Revista foi pensada e elaborada por professores e seu público alvo eram os 
professores. Desse modo, nossas premissas estão ancoradas na perspectiva da 
História Cultural e as nossas discussões respaldadas em autores que investigam e 
analisam a imprensa educacional como fonte de pesquisa Catani (1996), Bastos 
(2002), Rodrigues e Biccas (2015), Nóvoa (2002), Catani e Sousa (1994), Carvalho 
(1998) para estes autores a imprensa pedagógica reflete especificidades do contexto 
em que esta foi crianda, fato que a difere das demais fontes de pesquisa. O 
desenvolvimento dessa pesquisa contribui para novas reflexões e considerações 
sobre a imprensa pedagógica, bem como reforça a importância dessa categoria de 
fonte para as pesquisas em História da Educação. 
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Introdução  

Na pesquisa em História da Educação tem sido recorrente o uso de 

metodologias e fontes que vão além dos estudos documentais que por muito tempo 

foram considerados como estratégias seguras para estabelecer verdades absolutas. 

Assim, tem-se a possibilidade de estudar o campo da Educação a partir da imprensa 

especializada. 

Para haver um aprofundamento teórico e analítico a respeito de uma 

dada temática é preciso selecionar um recorte que contribua para a elaboração da 

questão norteadora do trabalho de pesquisa. Diante disso, em nossa pesquisa de 

Mestrado buscamos por meio de uma imprensa pedagógica compreender como os 
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métodos de ensino eram notados pelos colaboradores da Revista “A Escola” (1906-

1910).  

Ao tomar a revista supracitada como fonte de pesquisa destacamos 

que o uso da imprensa pedagógica como fonte de pesquisa tem sido tema dos 

trabalhos de diversos autores, entre eles: Catani (1996), Bastos (2002), Rodrigues e 

Biccas (2015), Nóvoa (2002), Catani e Sousa (1994), Carvalho (1998). Tais 

trabalhos contribuem para uma definição do termo imprensa pedagógica, bem como 

a importância dessas fontes no campo da história da educação. 

Fundamentando nas concepções dos autores supracitados 

destacamos que este resumo esxpandido busca, em termos gerais, socializar as 

discussões feitas acerca do uso da imprensa pedagógica como fonte de pesquisa, 

salientando a importâcia desta para a (re)construção da História da Educação. 

  

Metodologia  

 Conforme destacado anteriormente as abordagens aqui 

apresentadas fazem parte da pesquisa de Mestrado em Educação e como parte 

inicial da pesquisa foi feito uma revisão bibliográfica, visando construir um arcabouço 

teórico, em relação ao recorte temático. Para Marconi e Lakatos (2011) a revisão 

bibliográfica “trata-se do levantamento de toda a bibliografia já publicada em forma 

de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita. Sua finalidade é colocar o 

pesquisador em contato direto com tudo aquilo que foi escrito sobre determinado 

assunto [...]” (MARCONI; LAKATOS, 2011, p. 43-44). 

 Trata-se portanto de uma pesquisa bibliográfica inserida no 

campo da Educação Cultural, a qual tem por característica novos olhares que vem 

ampliando o entendimento acerca de fontes e metodologias e isso tem possibilitado 

o uso da imprensa pedagógica. Em se tratando desses novos olhares Chartier 

(1991) considera que  a análise da história das representações presentes nos textos 

escritos contribuem para uma melhor compreensão sobre a identidade dos sujeitos 

envolvidos. 

 Salientamos que a revisão bibliográfica acerca da imprensa 

pedagógica desencadeou em um processo de busca e seleção de autores que em 

suas pesquisas utilizam e respaldam suas discussões no uso da imprensa 

pedagógica como fonte. Dessa processo destacamos os seguintes autores: Catani 

(1996) Bastos (2002) Rodrigues e Biccas (2015) Nóvoa (2002) Catani e Sousa 
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(1992) e Carvalho (1998). Na literatura especializada os autores mencionados são 

considerados como referencias básicas para discussões sobre a temática. É 

importante destacar que  não pretendemos com as discussões que tecemos aqui 

encerrar as discussões sobre a temática elencada, visto que compreendemos as 

temáticas sempre abrem novas possibilidades de aprofundamentos teoricos. 

     

Resultados e Discussão  

Nos estudos sobre impressa pedagógica temos alguns autores que 

se destacam acerca dessa temática, dentre esses citamos  Antonio Nóvoa, Denice 

Bárbara Catani, Maria Helena Câmara Bastos, Cynthia Pereira de Sousa e Marta 

Chagas de Carvalho. Salientamos que os trabalhos elaborados por estas autoras ao 

longo dos anos tem se tornado referências para novas pesquisas acerca da 

temática. Além de que os trabalhos sobre essa temática reforçam a importância 

desta para a compreensão da estruturação da Educação Brasileira. 

Em sua obra intitulada A Escola Nova e o impresso: um estudo 

sobre as estratégias editoriais de difusão do escolanovismo no Brasil, Carvalho 

(1994) teve por objetivo investigar como ocorreu a difusão do escolanovismo no 

Brasil, para tanto destacou “o modo pelo qual o impresso funcionou como dispositivo 

de configuração do campo da Pedagogia e de conformação das práticas escolares” 

(CARVALHO, 1994, p. 1). De modo específico Carvalho (1998), em seu artigo Por 

uma História Cultural dos Saberes Pedagógicos, problematiza o uso da imprensa 

pedagógica como fonte e com isso destaca as transformações da história da 

educação pelo viés da história cultural, para tanto essa autora toma como base 

teórica as concepções de Chartier e Certeau para explicitar que as transformações 

advindas da história cultural contribui para romper com a ideia dissociabilidade entre 

a história das instituições escolares e a história das ideias pedagógicas. 

Nas palavras de Nóvoa (2002) imprensa é assim definida: 

A imprensa é, provavelmente, o local que facilita um melhor 
conhecimento das realidades educativas, uma vez que aqui se 
manifestam, de um ou de outro modo, o conjunto dos problemas 
desta área. É difícil imaginar um meio mais útil para compreender as 
relações entre teoria e prática, entre os projetos e as realidades, 
entre a tradição e a inovação, ... São as características próprias da 
imprensa (a proximidades em relação ao acontecimento, o caráter 
fulgaz e polêmico, a vontade de intervir na realidade) que lhe 
conferem este estatuto histórico e sociológico da educação e da 
pedagogia (NÓVOA, 2002, p. 31). 
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Os conteúdos que compõem a imprensa diz muito sobre os anseios 

e receios referentes ao campo educativo em um determinado tempo e espaço. Eles 

são de caráter único, permitem uma percepção contextualizada dos acontecimentos 

em relação às orientações e determinações legais, o que de fato se concretizou. 

De fato, as revistas especializadas em educação, no Brasil e em 
outros países, de modo geral, constituem uma instância privilegiada 
para a apreensão dos modos de funcionamento do campo 
educacional enquanto fazem circular informações sobre o trabalho 
pedagógico e o aperfeiçoamento das práticas docentes, o ensino 
específico das disciplinas, a organização dos sistemas, as 
reivindicações da categoria do magistério e outros temas que 
emergem do espaço profissional (...) (CATANI, 1996, p. 117). 

 
Rodrigues e Biccas (2015, p. 153) definem imprensa pedagógica 

como “livros didáticos, manuais escolares, imprensa periódica especializada em 

educação, bibliotecas escolares, coleções dirigidas a professores”. A definição de 

imprensa pedagógica abrange diferentes tipos e propostas educativas. 

Para Bastos (2002), a imprensa pedagógica: 

[...] capta, transforma e divulga acontecimentos, opiniões e ideias da 
atualidade – ou seja, lê o presente – ao mesmo tempo que organiza 
um futuro – as possíveis consequências desse fatos no presente – e, 
assim, legitima, enquanto passado – memória – a leitura desses 
mesmos fatos no presente futuro (BASTOS, 2002, p. 49-50). 

 
Pesquisas que usam a imprensa pedagógica como fonte conseguem 

alcançar as tendências, consensos e desacordos sobre as concepção de educação 

vigente em um dado contexto. 

Para Catani e Sousa (1994), a imprensa periódica educacional é 

entendida como uma perspectiva de trabalho. Quanto à definição de imprensa, as 

autoras recorrem a Pierre Caspard que salienta que a imprensa de ensino diz 

respeito ao “conjunto de revistas que, destinadas aos professores, visam 

principalmente a guiar a prática cotidiana de seu ofício, oferecendo-lhes informações 

sobre o conteúdo e o espirito dos programas oficiais, a condução da aula e a 

didática das disciplinas” (CATANI e SOUZA, 1994, p. 178). 

Catani e Sousa (1994) asseveram que existem duas diretrizes para 

trabalhar a partir da imprensa pedagógica, sendo essas: “O estabelecimento de 

repertórios destinados a informar sobre o conteúdo dos periódicos, classificando-os, 

organizando seu índice temático e registrando seu ciclo de vida [...]” e “O estudo dos 

próprios periódicos permite situar movimentos de grupos de professores, mapear 
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diferentes atuações, detectar disputas e, assim, explicitar em parte o funcionamento 

do campo educacional” (CATANI e SOUZA, 1994, p. 178). 

As autoras dão ênfase à segunda diretriz, visto que para elas “o 

estudo da imprensa periódica especializada em educação pode trazer elementos 

extremamente úteis para a compreensão histórica do sistema de ensino e colocar 

novas questões acerca da cultura escolar brasileira” (CATANI e SOUSA, 1994, p. 

178). 

Fernandes (2008, p. 16) destaca as possibilidades de pesquisar a 

partir da imprensa, porém salienta a necessidade de cautela para “não cair na 

tentação de supor que ali se encontra a história verdadeira, o que realmente 

aconteceu”. 

Diante das concepções dos autores supracitados, enfatizamos a 

importância das discussões acerca da imprensa pedagógica, visto que esta é uma 

fonte que permite o conhecimento de diferentes aspectos relacionados à educação.  

 

Conclusões  

O desenvolvimento da pesquisa no mestrado, de modo específico o 

olhar para o uso da imprensa pedagógica como fonte de pesquisa, tema deste 

resumo expandido contribui para um aprofundamento em relação à temática, bem 

como a seleção dos autores que em suas pesquisas definem e discorrem sobre a 

imprensa pedagógica. 

A imprensa pedagógica como fonte contribui para alcances únicos e 

específicos quanto ao fenômeno educativo, uma vez que possibilita a disseminação 

de concepções e posicionamentos docentes e discentes em determinados 

contextos. 

Por fim destacamos que este processo de seleção de autores é 

importante, pois amplia os saberes referentes ao tema, além de que possibilita o 

contato com possibilidades diversas em relação a formas de analises desta fonte.   
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