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Resumo 
Esse texto é resultado da pesquisa de doutorado em andamento com o tema 
imprensa e educação: o Jornal Paraná-Norte e a educação em Londrina. O texto 
tem como objetivo apresentar brevemente parte da pesquisa sobre a educação em 
Londrina no período de 1934 a 1945 sob o discurso de grupos que tinham a 
imprensa local como porta voz de seus ideias. O mesmo justifica-se pelo fato de que 
nos últimos anos aumentaram trabalhos sobre imprensa e educação, o que 
possibilitou novas aberturas na análise da imprensa enquanto objeto e fonte de 
estudo. Pautamos nosso trabalho no método que discute o homem enquanto um 
sujeito histórico e social, para tal fazemos uma análise material da sociedade. Para a 
realização do trabalho, utilizamos a pesquisa bibliográfica e documental, na qual o 
jornal foi fonte e objeto de nossa pesquisa. Após a realização deste trabalho foi 
possível verificar que o discurso sobre educação que circulava em âmbitos nacionais 
circularam na região de Londrina, mesmo em processo de “colonização” pois, o 
jornal Paraná-Norte foi um porta voz de tais ideais.  
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Introdução 

A imprensa enquanto fonte historiográfica tem se mostrado um 

recurso importante para as pesquisas realizadas no campo da História da Educação. 

No século XX a imprensa foi um instrumento utilizado para disseminar o projeto de 

desenvolvimento via escola.  Ao exercer o papel educacional na sociedade, a 

impressa se torna responsável não só por informar, mas por formar a opinião 

popular, haja vista que “a impressa acompanha e repercuti os processos sociais e 

também por isto se influência e utiliza a linguagem produzida por esses processos” 

(SIMÕES, 2005, p. 28).  

A escolha de um periódico local se deu pelo fato de que o estudo de 

um jornal regional configura-se como uma fonte peculiar na articulação com a 

história nacional. Greive (2012).  Ao estudar a história regional estamos nos 
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propondo a compreender o nacional, pois a escolha por esse tipo de abordagem 

histórica contribui para dar visibilidade a aspectos históricos nem sempre 

contemplados pela história nacional. Entretanto, é preciso considerar que de acordo 

com a proposta metodológica escolhida a história regional, enquanto recorte de 

estudo, somente tem significado na sua relação com o nacional, pois todo regional é 

também nacional (BARROS, 2004). 

Tecida as considerações iniciais cabe ressaltar que a fundação do 

Jornal Paraná-Norte se deu no mesmo período da instalação do município de 

Londrina no início da década de 1930.  

A escolha do jornal Paraná-Norte se deu pelo fato dele ter sido o 

primeiro jornal fundado e editado na cidade de Londrina, estando em circulação 

entre os anos de 1934 a 1953, período no qual ele foi responsável por divulgar 

ideias de progresso e de desenvolvimento para a região nos primeiros anos da 

reocupação planejada organizada pela Companhia de Terras Norte do Paraná– 

CTNP, empresa responsável por colonizar a região Norte do Paraná. 

O jornal Paraná-Norte, foi o primeiro periódico a circular em Londrina 

e iniciou sua atividade em outubro de 1934 e findou em 1953. Com uma tiragem de 

cerca de 500 exemplares por semana e apesar de ser um periódico local ele circulou 

em vários municípios da região.  A quantidade de páginas variava de acordo com a 

edição sendo mais comum a produção de 4 a 6 páginas. Em algumas edições havia 

o suplemento ilustrado que elevava a quantidade de páginas do jornal chegando até 

12 páginas. 

Todo jornal ao ser criado objetiva um público específico. O jornal 

Paraná-Norte foi pensado para os compradores das terras loteadas pela CTNP, para 

a um grupo local que por exercer um ‘certa influência’ devido a possibilidades 

econômicas, políticas e sociais influentes na região se colocavam como 

representante da sociedade como um todo (LEITE, 2013). 

A criação de um jornal em uma região de recente ‘colonização’ 

serviu para ‘provar’ para os compradores em potencial de que havia promissão de 

progresso na região. Para isso, a empresa CTNP era a maior patrocinadora do 

periódico e o utilizava para divulgar as terras em processo de venda. 

O jornal tinha em suas páginas: editoriais; propagandas; anúncios; 

colunas sociais; colunas esportivas; cartas dos leitores; noticiários locais; nacionais 

e internacionais. As edições pesquisadas não apresentavam um padrão específico 
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em todas as edições, mas é possível perceber que na capa havia alguma notícia ou 

opinião sobre política e a última página era destinada as propagandas da CTNP, o 

que confirma o vínculo entre o jornal e a loteadora. 

Nas primeiras décadas de circulação, o jornal Paraná-Norte estava 

vinculado à política econômica e política da Companhia de Terras Norte do Paraná 

(CTNP). Por esse motivo, foi utilizado como instrumento de propagação das 

atividades colonizadoras da empresa que o utilizou como instrumento de divulgação 

das terras da região sob um discurso histórico de uma empresa “bem feitora” que 

colonizou uma região de mata virgem e de vazio demográfico. Discurso esse 

presente em várias edições do jornal, sobretudo nas propagandas reproduzidas na 

última página do periódico. 

Diante do exposto, nosso objetivo geral foi discutir o papel atribuído 

pelo jornal Paraná-Norte à educação em Londrina e região nos primeiros anos de 

circulação (1934-1945).  

 

Metodologia  

O trabalho foi realizado apoiado no referencial teórico-metodológico 

que discute o homem enquanto sujeito histórico social, sendo ele portador de 

marcas produzidas pela sociedade em que está inserido. Como metodologia, foi 

realizado um levantamento bibliográfico e documental sobre o tema. Na sequência 

foi selecionado todos os exemplares que apresentaram textos e imagens 

relacionadas com a educação em Londrina e região. Em seguida o material foi 

classificado em temas para posterior análise e discussão.  

Os autores que deram base para o estudo foram: Barros (2009); 

Bastos (2007); Burke (1998); Camargo (1971); Capelato (1980); Centeno (2007); 

Cury (1995); Filho; Neto (1991); Greive (2012); Leite (2013; 2016); Martin; Luca 

(2008); Marx (1995; 2002;2004); Rodrigues (1996); Tomazi (1997); dentre outros. 

 

Resultados e Discussão  

Educação e impressa são palavras que até alguns anos pareciam 

não ter relação nenhuma, mas a partir do estudo de novas fontes essa relação se 

estreitou o que possibilita a compreensão de algumas lacunas existentes na história 

da educação brasileira, principalmente a partir do século XX.  
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Por ser o jornal um importante instrumento de pesquisa, é 

necessário que o pesquisador analise criticamente as informações contidas nele, 

desvendando assim os significados dos discursos que contribuíram para a 

construção da concepção de educação na sociedade brasileira. 

Em contato prévio com o acervo do jornal Paraná-Norte foi possível 

perceber que o tema educação esteve presente em quase todas as edições do 

período selecionado (1934-1945), seja em forma de notícia, opinião ou avisos sobre 

contratação de professores, resultado de exames com nome dos alunos aprovados 

e reprovados ou inauguração de escolas. Nas edições pesquisadas o tema 

educação escolar aparece como elemento importante para o desenvolvimento da 

região e formação do cidadão londrinense. 

A CTNP utilizou do discurso do progresso via educação para 

divulgar o projeto de colonização da região norte do Paraná. O Jornal foi um espaço 

utilizado para que um determinado grupo, na ocasião a elite local exigisse do 

governo estadual vigente a abertura de escolas na região, fossem elas mantidas 

pelo poder público ou por particulares no intuito de contribuir com o processo de 

colonização e desenvolvimento da região.  

Os textos apresentados no Jornal Paraná-Norte a respeito de 

educação demonstram qual era a concepção que a sociedade tinha a sobre o tema, 

bem como qual era o valor atribuído à educação no período, a de que a educação 

era a solução para as mazelas sociais (BARION, 2014). É importante ressaltar que o 

período em que o jornal esteve em circulação era um período de recente 

colonização da região, havia regiões pouco habitadas e com a presença de muitos 

estrangeiros que habitavam em regiões rurais onde toda a família se dedicava ao 

cultivo da terra e criação de animais. Muitas famílias não viam a necessidade da 

educação escolar para seus filhos, pois que as crianças eram importantes mão-de-

obra rural e a ausência delas por conta da escola era vista como prejuízo para a 

agricultura familiar. 

Na década de 1930 havia poucas escolas em Londrina e região, e 

os poucos grupos escolares existentes estavam alocados geralmente em regiões 

centrais (BARION, 2014). Por esse motivo havia uma preocupação da loteadora em 

conseguir escolas para as regiões rurais da região, pois esses lugares eram alvo 

das propagandas de vendas de lotes principalmente a imigrantes estrangeiros.  
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Conclusões  

Ao eleger o jornal enquanto fonte, o pesquisador precisa desvendar 

quais os elementos estão implícitos analisando a subjetividade existente no material. 

Ora, se o jornal tem a função de informar e de formar opinião, é claro que ele é 

destinado a um grupo social específico, desta forma, é importante fazer a análise do 

contexto em que o objeto está inserido. 

 Por meio das seções do Jornal Paraná-Norte foi possível observar 

os discursos que legitimavam o interesse social da época. Em relação a educação 

em Londrina, o Jornal Paraná-Norte foi um porta voz de um grupo político que 

estava alinhado com as políticas que circulavam no âmbito nacional na Era Vargas. 

Sendo assim, a educação foi pensada como um instrumento de formação do homem 

nacional. Já a presença de escolas em regiões de fronteiras e de recém colonização 

tinha o objetivo de   abrasileirar os imigrantes e fortalecer as políticas territoriais de 

Vargas. 
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