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Resumo (somente texto até 3.000 caracteres) 

Este projeto de pesquisa situa-se no campo dos estudos relacionados à História da Educação Brasileira, de 

forma mais específica vincula-se às investigações que problematizam as políticas públicas e educacionais de 

formação de professores. Neste sentido, vincula-se a uma perspectiva histórica de dialogar sobre a presença 

destas políticas na história da educação de nosso país. Nesta medida temos como escopo a identificação e a 

discussão das políticas públicas e educacionais de formação de professores presentes na Revista do Ensino 

no período de 1951 a 1978. Esta proposta, portanto, apresenta a intenção de investigar a veiculação de 

materiais, orientações, ideias, diretrizes pedagógicas e indicações metodológicas presentes nas edições da 

Revista do Ensino no período em estudo. Portanto, busca-se compreender o funcionamento da imprensa 

pedagógica impressa, bem como o potencial em transmitir ideais e o discurso oficial da Secretaria da 

Educação do Rio Grande do Sul dirigido aos professores. O procedimento metodológico adotado por nosso 

trabalho fundamenta-se na perspectiva dialética. Nesta direção, escolhemos a vertente metodológica 

histórico-crítica, que busca compreender a questão educacional, a partir do desenvolvimento histórico 

objetivo. Isso significa compreender a educação no contexto da sociedade humana, e como ela está 

organizada e como ela pode contribuir para a transformação da sociedade. 

 

Introdução 

O foco deste projeto de pesquisa é compreender as políticas públicas e educacionais de formação de 
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professores presentes na Revista do Ensino do Estado do Rio Grande do Sul entre os anos de 1951 a 1978, 

buscando identificar quais eram/foram os materiais educacionais, as orientações didáticas, as ideias sobre as 

questões educacionais, as diretrizes pedagógicas e algumas indicações metodológicas para professores neste 

período histórico. Privilegiar as Revistas Pedagógicas como fonte primordial da investigação deve-se à 

percepção desse material como particularmente interessante no que diz respeito ao fornecimento de 

indicações sobre a circulação do discurso educacional especializado. Logo, a imprensa periódica escrita 

especializada voltada diretamente aos temas educacionais são fontes inesgotáveis para pesquisas em história 

da educação, dado que podemos encontrar na análise desses materiais os projetos políticos, concepções, os 

problemas da época, entre outras questões: 

 

[...] entendemos que a imprensa, ligada à educação, constitui-se em um “corpus 

documental” de inúmeras dimensões, pois se consolida como testemunho de 

métodos e concepções pedagógicas de um determinado período. Como também 

da própria ideologia moral, política e social, possibilitando aos historiadores da 

educação análises mais ricas a respeito dos discursos educacionais, revelando-

nos, ainda, em que medida eles eram recebidos e debatidos na esfera pública, ou 

seja, qual era a sua ressonância no contexto social (CARVALHO; ARAÚJO, 

GONÇALVES NETO, 2002, p. 72).  
 

Parte-se, então, da ideia defendida pelo autor que afirma que a imprensa constitui-se em um “corpus 

documental de inúmeras dimensões”, e que a utilização da imprensa pedagógica, como fonte de pesquisa, 

torna-se referência, contribuindo para novas interpretações sobre o pensamento educacional de um 

determinado período histórico, e de outra maneira contribui como uma aliada do professor na sistematização 

do ensino, no aprimoramento do ensino, com sugestões e práticas pedagógicas. O estudo do lugar ocupado 

pela imprensa periódica pedagógica é, também, uma alternativa de investigação capaz de desvendar as 

estratégias editoriais e educacionais presentes em um determinado período de tempo. Assim, a investigação 

sobre o discurso veiculado em revistas pedagógicas permite ao pesquisador tomar contato com as 

manifestações de perpetuação de práticas e propostas, com diferentes representações da vida escolar, com 

projetos de intervenção educacional e agendas de inovação, configurando a Imprensa Pedagógica como uma 

vasta e importante fonte de conhecimento e informação a respeito da história da educação e, englobando 

neste contexto a Revista do Ensino, uma das mais importantes publicações da área no Rio Grande do Sul 

que se manteve ativa por 26 anos, funcionando como um guia aos professores com orientações e sugestões 

sobre o desenvolvimento do papel docente. A pesquisadora Maria Helena Câmara Bastos, acrescenta ainda 

que os impressos e revistas pedagógicas constituem-se em significativos instrumentos de propagação da 

doutrina pedagógica oficial, reforçando a proposta deste trabalho da necessidade de compreensão do 

pensamento pedagógico vigente no período delimitado neste estudo. Sendo assim, entendemos que a Revista 
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do Ensino como um testemunho vivo dos métodos e concepções pedagógicas de um período histórico da 

história da educação do estado do Rio Grande do Sul. 

 

Justificativa 

As revistas pedagógicas são muito populares entre os professores de todos os níveis de ensino, sendo 

uma imprescindível fonte de estudo para pesquisadores da História da Educação. Muitas delas englobam 

mais do que artigos a respeito do trabalho do trabalho pedagógico do professor, mas apresentam também 

fórmulas, dicas, resumos e materiais que podem ser transportados diretamente para o uso em sala de aula. 

Este conjunto de publicações destinadas ao magistério e composta editorialmente por assuntos educacionais 

é o que Beurier (apud Bastos 2002) define como Imprensa Periódica Pedagógica ou “o conjunto de revistas 

que, destinadas aos professores, visam principalmente guiar a prática cotidiana do seu ofício, oferecendo-

lhes informações sobre o conteúdo e o espírito dos programas oficiais, a condução da classe e a didática da 

disciplina”. Outros autores também pesquisam sobre a importância e a função da Imprensa Pedagógica. Para 

Antônio Nóvoa (2002) a análise da Imprensa Periódica: 

 

Permite apreender discursos que articulam práticas e teorias que se situam no nível macro do 

sistema mas também no nível micro da experiência concreta, que exprimem desejos de 

futuro ao mesmo tempo que denunciam situações do presente. (...) A imprensa é, talvez, o 

melhor meio para compreender as dificuldades de articulação entre a teoria e a prática: o 

senso comum que perpassa as páginas dos jornais e das revistas ilustra uma das qualidades 

principais de um discurso educativo que se constrói a partir dos diversos actores em 

presença (professores, alunos, pais, associações, instituições, etc.) (NÓVOA, 2002, p. 11 – 

13) 
 

De fato, as revistas especializadas em educação, de um 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 reinvindicações da categoria do magistério e outros temas que 

emergem do espaço profissional, conforme defende a autora Denice Barbara Catani (1996). Para ela: 

 

Acompanhar o aparecimento e o ciclo de vida dessas revistas permite conhecer as lutas por 

legitimidade, que se travam no campo educacional. É possível analisar a participação dos 

agentes produtores do periódico na organização do sistema de ensino e na elaboração dos 

discursos que visam a instaurar as práticas exemplares. (Catani, 1996, p. 117)  
 

A autora defende ainda que a partir da análise de um dado espaço de tempo de uma Revista 

Pedagógica é possível “reconstruir, num momento dado, estágios de funcionamento e estruturação do campo 

educacional” (Catani, 1996, p. 116). A partir dessa ideia, a autora reforça a importância da Imprensa 
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Periódica Pedagógica como uma fonte viva de informações do passado, além de apresentá-la como núcleo 

informativo para os professores que tem nas páginas das revistas pedagógicas “o discurso legítimo sobre as 

questões de ensino e o conjunto de prescrições ou recomendações sobre formas ideais de realizar o trabalho 

docente” (Catani, 1996, p.116).  

Sobre a importância da Imprensa Periódica Pedagógica, os autores Pierre Caspard e Pénélope Caspard 

(2002, p. 34), ao estudarem o funcionamento das revistas pedagógicas francesas, descrevem que elas 

possuem “o objetivo específico e principal de ajudar e guiar os professores na sua prática de ensino”. E 

acrescentam ainda que “abundante e diversa, a imprensa pedagógica é um midia muito mais interativa que 

os tratados ou os manuais e dessa maneira constitui um dos melhores observatórios do movimento social na 

obra da escola e da formação”. (Caspard e Caspard, 2002, p. 34).  

Contudo, percebe-se que, muito além do que um simples veículo de informação, as revistas 

pedagógicas, que compõem a Imprensa Periódica Pedagógica são um vasto campo de pesquisa e informação 

a respeito do fazer docente, não somente para pesquisadores, mas principalmente para os professores 

atuantes, que tem em suas páginas um campo de encontro, de troca de experiências e dilemas e que podem 

reconhecer-se e aprimorar-se através do que é divulgado e perpetuado nas revistas pedagógicas, assim como 

defende Bastos (2002, p.49) ao dizer que “a Imprensa Periódica Pedagógica é um instrumento de pesquisa 

que se apresenta como importante fonte de informação para a história da educação”. Além disso, sua 

importância perpassa a mera informação, já que são documentos vivos e dinâmicos para o entendimento das 

práticas perpetuadas ao longo dos tempos. A importância da Imprensa Periódica Pedagógica dá-se e é 

reforçada ao longo do tempo com a perpetuação e aparecimento de publicações que logo ganham a 

confiança e credibilidade dos professores, que as introduzem em suas rotinas. 

 

Objetivos 

Os objetivos e metas que estabelecemos para esta pesquisa são assim formulados; 

No plano geral:  

- Analisar quais eram/foram os materiais educacionais, as orientações didáticas, as ideias sobre 

questões educacionais, as diretrizes pedagógicas e indicações metodológicas para professores na Revista do 

Ensino do Estado do Rio Grande do Sul entre os anos de 1951 a 1978; 

 

Em termos específicos:  

- Promover a participação de docentes e discentes dos cursos de Licenciatura em Letras, Línguas 

Adicionais, Matemática, Música, Química e Física da Unipampa, campus Bagé interessados na temática 

deste estudo; 
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- Identificar as principais indicações metodológicas para o ensino dos componentes curriculares 

presentes na Educação Básica e presentes nas licenciaturas da Unipampa, campus Bagé; 

- Caracterizar a tipologia das políticas públicas e educacionais de formação de professores presentes e 

veiculadas na Revista do Ensino no período de 1951 a 1978; 

- Selecionar os artigos que, no período do estudo, trataram da problemática de nossa pesquisa; 

- Elaborar quadros/tabelas e/ou esquemas teóricos, à luz dos procedimentos da análise documental, 

que possibilitem a sistematização dos dados obtidos e a análise consistente dos mesmos. 

 

Material e Métodos 

O conjunto de pressupostos teóricos que orienta o procedimento metodológico de nosso trabalho 

fundamenta-se na perspectiva dialética. Nesta direção, adotamos, como fundamento teórico-metodológico 

de nosso trabalho, a metodologia histórico-crítica. Esta metodologia tem por base a dialética, essa relação do 

movimento e das transformações, que procura compreender e explicar o processo histórico, abrangendo 

desde a forma como são produzidas as relações sociais e suas condições de existência até a inserção da 

educação nesse processo. A articulação entre a teoria e a prática é central na perspectiva da metodologia 

histórico-crítica. Segundo Saviani: 

 

[...] a prática tem primado sobre a teoria, na medida em que é originalmente. A teoria é 

derivada. Isso significa que a prática é, ao mesmo tempo, fundamento, critério de verdade e 

finalidade da teoria. A prática, para desenvolver-se e produzir suas conseqüências, necessita 

de teoria e precisa ser por ela iluminada. Isso nos remete à questão do método (SAVIANI, 

2008, p.142).  

 

A metodologia histórico-crítica busca compreender a questão educacional a partir do desenvolvimento 

histórico objetivo. Isso significa compreender a educação no contexto da sociedade humana, e como ela está 

organizada e como ela pode contribuir para a transformação da sociedade. Tendo como referência esses 

pressupostos orientadores da pesquisa, utilizaremos, em termos metodológicos, os procedimentos da análise 

documental, utilizando as contribuições de Pimentel (2001) e de Corsetti (2006, 2013), que nos ajudam a 

formular os procedimentos adequados ao desenvolvimento de nosso estudo. Assim, podemos situar que os 

estudos que são baseados em documentos como material primordial, sejam revisões bibliográficas, sejam 

pesquisas historiográficas, extraem deles toda a análise, organizando-os e interpretando-os segundo os 

objetivos da investigação proposta. Trata-se de um processo de busca, através da qual os documentos devem 

ser encontrados, receber um tratamento que, orientado pelo problema proposto, possa nos auxiliar a atingir 
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os objetivos propostos.  

Nesta pesquisa, além da utilização de fontes bibliográficas de caráter secundário para suporte teórico e 

metodológico, estaremos priorizando como fontes primárias as edições da Revista do Ensino, distribuídos no 

período de 1951 a 1978. A utilização das mesmas dar-se á de acordo com as seguintes etapas de trabalho: 

a) Localização das fontes impressas – Nessa etapa, os números da revista serão localizados na 

Biblioteca Central (Acervo de consulta pública) da Universidade da Região da Campanha no município de 

Bagé/RS, Arquivo Público Municipal de Bagé e Museu Dom Diogo de Souza;  

b) Localização das fontes digitais – Nessa etapa, iremos verificar os números digitais da revista do 

ensino disponíveis no sitio: https://repositorio.ufsc.br/discover  

c) Organização do material coletado pelos procedimentos de análise documental, buscando coadunar 

os interesses com os objetivos da pesquisa; 

d) Tratamento dos dados – A partir das sistematizações realizadas na etapa anterior, serão definidas 

categorias teóricas da pesquisa para o tratamento dos dados, sendo assim, as análises estarão embasadas no 

auxílio de teóricos que pesquisam a temática em estudo. 

e) Redação das conclusões – Os resultados da pesquisa realizada serão expressos em forma de resumo 

simples, resumos expandidos, banners e artigos pelos envolvidos no projeto, bem como através do relatório 

final, que será elaborado ao término do período de dois anos após o início do projeto. 

 

Resultados Esperados 

Esta proposta de projeto de pesquisa prevê a formação de futuros pesquisadores em nível de 

Graduação e PósGraduação (Especialização e Mestrado), além de oportunizar a formação de um inventário 

de produções discentes sobre políticas públicas e educacionais de formação de professores. 

 

Referências 

BASTOS, Maria Helena Camara. As revistas pedagógicas e a atualização do professor: a Revista do Ensino 

do Rio Grande do Sul (1951 – 1992). In: BASTOS, Maria Helena Camara; CATANI, Denice Barbara 

(Org.). Educação em Revista – A Imprensa Pedagógica e a História da Educação. São Paulo: Escrituras 

Editora, 2002. p. 47-75. 

 ________, A revista do Ensino do Rio Grande do Sul (1939-1942): o novo e o nacional em revista. 

Pelotas: Seiva, 2005.  

__________; TAMBARA, Elomar; KREUTZ, Lúcio (orgs.). Histórias e Memórias da Educação do Rio 

Grande do Sul. Pelotas: Seiva, 2002.  

CARVALHO; C.H; ARAÚJO; J.C; NETO, W.G. Discutindo a história da educação; a imprensa enquanto 

objeto de análise histórica (Uberlândia-MG, 1930-1950). In: Novos temas em história da educação 

brasileira: instituições escolares e educação na imprensa. Campinas, SP: Autores Associados, 2002.  

CATANI, Denice Barbara; BASTOS, Maria Helena Camara. Educação em Revista: a imprensa periódica e 

a história da educação. São Paulo: Escrituras, 1997.  

https://repositorio.ufsc.br/discover


 

FORMULÁRIO PARA CADASTRO DE PROJETO DE 

PESQUISA 

 

  
Página 7 

 
  

CORSETTI, Berenice. Análise documental no contexto da metodologia qualitativa: uma abordagem a partir 

da experiência de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unisinos. UNIrevista. São 

Leopoldo, v. 1, n. 1, p. 32-46, janeiro/2006.  

______. A Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos e a discussão sobre as medidas de avaliação da 

qualidade da educação no Brasil. In. HERNÁNDEZ, José María (Ed.) Prensa pedagógica y patrimonio 

histórico educativo: contribuciones desde la Europa Mediterránea e Iberoamérica. Salamanca: Ediciones 

Universidad de Salamanca, 2013. P. 131-140.  

GASPARD, Pierre. GASPARD, Pénélope. Imprensa Pedagógica e a formação continuada de professores 

primários. In: BASTOS, Maria Helena Camara; CATANI, Denice Barbara (Org.). Educação em Revista – 

A Imprensa Pedagógica e a História da Educação. São Paulo: Escrituras Editora, 2002. p.33-46.  

NOGUEIRA, Fausto Henrique Gomes. A imprensa periódica educacional e as fontes de pesquisa para a 

história da educação. In: Sinergia, São Paulo, v. 8, n. 1, p. 60-65, jan./jun. 2007. Disponível em: 

http://www2.ifsp.edu.br/edu/prp/sinergia/complemento/sinergia_2007_n1/pdf_s/segmentos/artigo_08_v8_n 

1.pdf Acesso em 12 de novembro de 2015.  

NÓVOA, António. A imprensa de educação e ensino: concepção e organização do repertório português In: 

BASTOS, Maria Helena Camara; CATANI, Denice Barbara (Org.). Educação em Revista – A Imprensa 

Pedagógica e a História da Educação. São Paulo: Escrituras Editora, 2002. p. 11-31. 

PASQUINI, Adriana Salvaterra; TOLED, Cézar Alencar. Historiografia da educação: a imprensa enquanto 

fonte de investigação. In: Interfaces Científicas - Educação • Aracaju • V.2 • N.3 • p. 257 - 267 • Jun. 2014. 

Disponível em https://periodicos.set.edu.br/index.php/educacao/article/view/1297. Acesso em 12 de 

novembro de 2015.  

PIMENTEL, ALESSANDRA. O Método de Análise Documental: seu uso numa pesquisa historiográfica. 

Cadernos de Pesquisa, nº 114, p. 179-195, Nov. 2001.  

RODRIGUES, Elaine; BICCAS, Maurilane de Souza. Imprensa pedagógica e o fazer historiográfico: o caso 

da Revista do Ensino (1929 – 1930). In: Acta Scientiarum. Education Maringá, v. 37, n. 2, p. 151-163, 

Apr.-June, 2015. Disponível em: file:///C:/Users/alessandrobica/Downloads/22666-118747-1-PB.pdf. 

Acesso em 12 de novembro de 2015.  

SAVIANI, D. Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras aproximações. 10ª ed. Campinas, SP: Autores 

Associados, 2008. SCHELBAUER, Analete Regina; LOMBARDI, José Claudinei; MACHADO, Cristina 

Gomes. Educação em Debate: perspectivas, abordagens e historiografia. Campinas: Autores Associados, 

2006.  

SCHUELER, Alessandra Frota de. Representações da docência na imprensa pedagógica na Corte imperial 

(1870-1889): o exemplo da Instrução Pública. In: Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 31, n. 3, p. 379-390, 

set./dez. 2005. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ep/v31n3/a04v31n3.pdf. Acesso em 12 de 

novembro de 2015.  

ZANLORENZI, Claudia Maria Petchak. História da educação, fontes e a imprensa. In: Revista HISTEDBR 

On-line, Campinas, n.40, p. 60-71, dez. 2010. Disponível em: 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/revista/edicoes/40/art04_40.pdf. Acesso em 12 de novembro de 2015. 

 

Parcerias  
Adicionar quantas linhas for necessário. (não obrigatório) 

Nome da Pessoa ou Instituição* Descrição da Participação 

  

* Verificar a necessidade de ser firmado convênio para execução do projeto. 

 

Cronograma de Atividades  
Projetos de pesquisa devem ter duração máxima de 2 anos de execução. 

Adicionar quantas linhas for necessário. 

http://www2.ifsp.edu.br/edu/prp/sinergia/complemento/sinergia_2007_n1/pdf_s/segmentos/artigo_08_v8_n%201.pdf
http://www2.ifsp.edu.br/edu/prp/sinergia/complemento/sinergia_2007_n1/pdf_s/segmentos/artigo_08_v8_n%201.pdf


 

FORMULÁRIO PARA CADASTRO DE PROJETO DE 

PESQUISA 

 

  
Página 8 

 
  

2016 

Descrição da Atividade 

J 

A 

N 

F 

E 

V 

M 

A 

R 

A 

B 

R 

M 

A 

I 

J 

U 

N 

J 

U 

L 

A 

G 

O 

S 

E 

T 

O 

U 

T 

N 

O 

V 

D 

E 

Z 

Levantamento Bibliográfico sobre a temática   X X X X X X X X X X 

Localização das fontes impressas     X X X X X X X X 

Localização das fontes digitais     X X X X X X X X 

Organização do material coletado         X X X X 

Tratamento dos dados         X X X X 

 

2017 

Descrição da Atividade 

J 

A 

N 

F 

E 

V 

M 

A 

R 

A 

B 

R 

M 

A 

I 

J 

U 

N 

J 

U 

L 

A 

G 

O 

S 

E 

T 

O 

U 

T 

N 

O 

V 

D 

E 

Z 

Organização de material bibliográfico sobre a 

temática 
X X X X X X X X X X X X 

Organização do material coletado X X X X X X X X X X X X 

Análise dos dados X X X X X X X X X X X X 

 

 

2018 

Descrição da Atividade 

J 

A 

N 

F 

E 

V 

M 

A 

R 

A 

B 

R 

M 

A 

I 

J 

U 

N 

J 

U 

L 

A 

G 

O 

S 

E 

T 

O 

U 

T 

N 

O 

V 

D 

E 

Z 

Organização do material coletado X X X          

Análise dos dados X X X          

Divulgação de Resultados Parciais X X X          

             

 

 

 

Plano de Aplicação de Recursos 

(marque com “x” a origem do recurso para cada despesa) 

Grupo/Tipo de Despesa R$ 

Fonte de Financiamento 

Edital externo/ 

Edital interno 

(explicitar) 

Ainda sem fonte 

de 

financiamento 

DESPESAS DE CUSTEIO    

Auxílio financeiro a estudantes (bolsas) 11.520,00  x 

Diárias 4.425,00  x 

Material de Consumo 1.500,00  x 

Passagem e Despesas com locomoção 1.055,00  x 

Serviço de Terceiros – Pessoa Física 1.500,00  x 

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500,00  x 

Total Custeio 21.500,00   

DESPESAS DE CAPITAL    



 

FORMULÁRIO PARA CADASTRO DE PROJETO DE 

PESQUISA 
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Equipamentos e Material Permanente    

Total Capital    

TOTAL GERAL 21.500,00   

 

Outras informações relevantes (Não obrigatório) 

O Projeto buscará fomento interno (via Edital PDA 2016) para bolsas de IC e Edital para Grupos de 

Pesquisa (Unipampa) e/ou Fomento Externo (Via Cnpq ou Fapergs). Contudo, mesmo com a inexistência de 

fomento interno ou externo, este projeto será iniciado no ano de 2016 e terminará em 2018, salvo alguma 

ocorrência distinta. 

 


