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RESUMO:

Este trabalho pretende demonstrar a função do jornal impresso meio de comunicação importante na
divulgação e circulação de discursos, relacionadas ao pensamento educacional. O objetivo é o de analisar a
sua utilização como objeto e fonte de pesquisa. Trata-se de um estudo desenvolvido através de uma pesquisa
bibliográfica em obras que abordam a historia da educação, com alguns autores que buscaram seu objeto nos
jornais impressos: Carvalho (1998), Zaia Brandão (1999) e Vidal (2005) Sobral (2012) dentre outros. Nestas
obras, observamos registros de entrevistas e publicações em jornais sobre o contexto educacional,
demonstrando, assim a visibilidade e a pertinência do impresso como objeto e fonte de pesquisa.
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ABSTRACT

This work aims to demonstrate the role of the printed newspaper major media in the dissemination and
circulation of discourses related to educational thought. The objective is to analyze the object and its use as a
research source. This is a study conducted through a literature search for articles that discuss the history of
education, with some authors who sought his object in newspapers: Oak (1998), Zaia Brandão (1999) and
Vidal (2005) Sobral (2012 ) among others. In these works, observe records of interviews and publications in
newspapers about the educational context, thus demonstrating the relevance and visibility of the printed
object and as a research source.
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O jornal impresso faz parte do cotidiano e se tornou muito utilizado antes do avanço das novas tecnologias,
mas a sua importância jaz no nosso meio, pois sua história esta ligada intimamente a história do homem em
sociedade. As pessoas não elegem um meio de comunicação somente para se informar, uns são mais
utilizados que outros, porém não colocado no esquecimento, isso porque o jornal impresso continua tendo sua
importância. Muito utilizado em meados do século XX, principalmente ao lado do rádio, os jornais eram um
dos principais instrumentos de informação no Brasil, considerando, sobretudo as camadas sociais
alfabetizadas.

Neste artigo, buscamos analisar o jornal como objeto e fonte de pesquisa e como instrumento propagador do
pensamento educacional. Não vamos aqui abrir um amplo debate sobre o jornal, tipo, se tendencioso ou não.
Não se trata de uma pesquisa para julgar, mas para refletir e perceber que temos mais uma fonte e objeto de
estudo que não se perde no tempo e na historia, apesar de passar por transformações, mudanças. Para
desenvolver esta análise, visitamos obras de autores como Brandão, Carvalho, Sobral, Vidal, dentre outros
para nos embasarmos conceitualmente. As notas de rodapés no trabalho destes autores nos deram as pistas
significativas para visualizar a presença do jornal impresso no conteúdo e como referência de pesquisa.

2. JORNAL IMPRESSO E EDUCAÇÃO

A imprensa é dos meios de comunicação popular em forma de publicação periódica (jornais e revistas)
utilizada para divulgar informações, comentários, críticas e imagens relacionadas a diversos fatores
sociais.

A história do jornal impresso no Brasil surgiu com a vinda da família real portuguesa em 1808, sendo que no
dia 10 de setembro, do mesmo ano, circulou o primeiro jornal impresso do Brasil, Gazeta do Rio de Janeiro.
Lançado semanalmente trazia informações relacionadas tanto a corte no Brasil, quanto na Europa (MARQUES
DE MELO, 2003). Ou seja, como afirmam os autores:

Os impressos que por aqui circulam em duzentos anos não só testemunham,
registram e veiculam nossa história, mas são parte da formação intrínseca do país.
Em outras palavras: a história do Brasil e a história da imprensa caminham juntas,
se auto- explicam, alimentam-se reciprocamente, integrando-se num imenso painel
(MARTINS; LUCA, 2008, p. 8).

Porém, vale salientar que o brasileiro Hipólito José da Costa, que na época se encontrava exilado em
Londres, criou o primeiro jornal impresso brasileiro fora do país, datado de 1º de junho de 1908, sendo
que sua edição era mensal. Os destaques dos noticiários eram de critica a administração do governo
brasileiro.

No que diz respeito a Sergipe, o primeiro jornal impresso foi o Recopilador Sergipano em 1832, criado pelo
Monsenhor Fernandes da Silveira na cidade de Estancia. Nesse sentido NUNES (2008) assinala que
“Marcou o inicio da década de 1830, em Sergipe, o aparecimento de Imprensa com a circulação, na Vila
Constitucional de Estancia em setembro de 1832[...]”. Posteriormente para a capital São Cristovão em
1833, o jornal que circulou foi O Noticiador Sergipense, tendo como colaboradores Tobias Barreto e Silvio
Romero, dando visibilidade na sociedade de literatos brasileira. Ainda nesse sentido para Nunes (2008),
este jornal representou grande contribuição como instrumento de divulgação oficial do governo:

Seus números constituem valioso documentário dessa época de transição, quando a
Província a desfrutar da maior autonomia concedida pelo Ato Adicional de 1834 à
Constituição do Império. (NUNES, 2008, p.54)

Desse modo, percebesse a importância dessa fonte de informação para o desenvolvimento de estudos
educacionais. Nesse contexto Sobral (2012, p. 42), assinala: “O jornal, de acordo com Melo (199), tem sido
um dos instrumentos para o exercício do jornalismo. Ele traz, em cada época referencias simbólicas sobre o
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agir humano tendo em vista, os sentidos que os produtores de noticias, enquanto criadores de textos, dão a
matéria que publicam” (SOBRAL, 2012, p.42).

Ainda nesse sentido, a autora segue ressaltando sobre a importância e contribuição do jornal:

Tornou-se instrumento de colaboração com o redesenho do campo simbólico em
cada sociedade, graças, sobretudo, aos padrões mais globais que só são explicáveis
dentro de um processo de trocas culturais: mesmo não sendo simétricas,
aprofundam determinadas interações e intersecções (SOBRAL, 2012, p. 42).

Ou seja, registrar os fatos baseado numa série de acontecimentos sociais, tendo em vista semelhanças e
diferenças na historia cultural num debate de percepção de mudanças, através da evolução do tempo e
assim, consequentemente, poder intervir, assim é que pretende realizar essa pesquisa.

A história cultural, entendida como sendo um domínio da História (BARROS, 2005), pautada no entendimento
dos elementos e artefatos culturais e, sobretudo, na chamada “virada cultural”, possibilitou o encontro e o
diálogo entre culturas (BURKE, 2005). Neste sentido, os jornais podem ser considerados um espaço de
difusão de ideias, experiências e projetos inovadores (ou não), contribuindo com o Vidal (2005) chama de
cultura escolar.

Dessa forma, os impressos trazem aspectos que nos conduzem a entender o processo de comunicação em
determinado contexto como forma de sociabilidade e importante fonte de pesquisa em sua materialidade em
uma sociedade que ainda não é letrada, mas que as informações conduzem ao significado do avanço a
aprendizagem (BOUZA, 2002).

Nesse ínterim, entende-se de importância de analisar os textos jornalísticos na perspectiva de composição do
sujeito pela escrita de sua trajetória no espaço e no tempo, tendo em vista a ideia tanto da captação quanto
da edição do jornal.

Nesse sentido, Pinsky (2005, p. 119) sinaliza a contribuição da imprensa:

Dados acerca das formas de associação e composição do operariado, correntes
ideológicas e cisões internas, greves, mobilizações e empregadores e poderes
estabelecidos, intercâmbios entre lideranças nacionais e internacionais, enfim,
respostas para as mais diversas questões acerca dos segmentos militantes puderam
ser encontradas nas páginas nas paginas de jornais, panfletos e revistas, que se
constituíam em instrumento essencial de politização e arregimentação.

Isso reafirma que as fontes da imprensa são fundamentais para o estudo de diversas temáticas que tiveram
grande visibilidade, fazendo parte de suas memórias nas páginas de jornal.

A importância da imprensa como fonte de pesquisa em história e educação é retirada em a História dos, nos
e por meio de periódicos em que Pinsky (2005) faz um estudo dos periódicos de vários autores como fonte
de pesquisa. De acordo com a autora é “na década de 1970, ainda era relativamente pequeno o numero de
trabalhos que se valia de jornais e revistas como fonte para o conhecimento da historia do Brasil (PINSKY,
2005, p. 111)”. Prossegue afirmando que a preocupação era escrever a “Historia da imprensa”, porém era
preciso mobiliza-los para a escrita da historia por meio da imprensa (PINSKY, 2005, p.121).

Semelhante a isso Dias (2002, p. 113-114) afirma:

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
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conjunto dos problemas desta área. 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 a inovação. São as características próprias da imprensa
(a proximidade em relação ao acontecimento, o caráter fugaz e polémico, a vontade
de intervir na realidade) que lhe conferem este estatuto único e insubstituível como
fonte para o estudo histórico e sociológico da educação e da pedagogia.

Nessa perspectiva, Vidal (2005), aponta em As lentes da Historia (2005) a importância do jornal impresso
para divulgação de eventos educacionais como em A festa dos cem anos de instrução primaria em Minas
Gerais, por exemplo:

As noticias do evento circularam na capital, principalmente por meio da imprensa
oficial. Desta, queremos destacar dois veículos: o órgão oficial do estado, o jornal
Minas Gerais, e a Revista do Ensino, órgão oficial da Diretoria de Instrução do
Estado. Ambos, naquele momento, estavam sendo amplamente mobilizados como
estratégia de divulgação da reforma educacional que se pretendia [...] (VIDAL, 2005,
p. 9-10).

Ainda nessa perspectiva, as reformas educacionais e as ações de Fernando Azevedo eram ressaltadas com
assiduidade nos jornais impressos na década de 20, do século passado:

Alerta para a importância do dialogo com a imprensa, Fernando de Azevedo, que
antes de assumir a Diretoria Geral da Instrução Publica no Distrito Federal, havia
sido durante três anos redator e critico literário do jornal O Estado de S. Paulo,
concedeu diversas entrevistas e efetuou discursos e conferencias durante todo mês
de outubro ( e mesmo em setembro). (VIDAL, 2005, p.31)

Jornal impresso e sua trajetória na divulgação de noticias e em especial as publicações educacionais não
perderam o seu valor diante dos avanços da tecnologia. Continuam a circular uma vez que há uma grande
quantidade de leitores que traz sua preferencia, devido a sua forma, acesso e fácil manuseio. O item a seguir
fará uma breve demonstrará que alguns autores retratam em suas obras a utilização e contribuição do jornal
impresso para publicação de matérias educacionais em diferentes contextos.

2.1 O jornal impresso na divulgação de matérias educacionais em obras sobre a história da
educação

Reconhecer a importância dos jornais impressos será de fato comprovar o quanto se materializou esse
instrumento de comunicação e informação num passado recente. Autores como Diana Gonçalves Vidal, Zaia
Brandão e Marta Maria Chagas de Carvalho apontam em suas obras fortes vestígios da utilização dos jornais
impressos como veiculo de comunicação das ações de suas personagens, bem como utilizá-los como fonte de
pesquisa para obter informações concretas do seu objeto.

Em Molde Nacional e Fôrma Cívica, Carvalho (1998), visita os arquivos da Associação Brasileira de Educação
(ABE), objetivando analisar os aspectos circundantes da educação nos anos 20 e 30 do século passado,
comparar as ações do pensamento educacional, assim como expor as propostas das conferências de
educação, um evento muito importante na construção da historia da educação. Porém, um fator importante
no desenvolvimento do seu trabalho foi a escolha dos aspectos metodológicos e fontes que subsidiaram a sua
pesquisa dando relevância e credibilidade. A autora utiliza o jornal como uma das fontes para lapidar o seu
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objeto logo na apresentação: “A partir de informações colhidas neste exame, o corpus documental foi
expandido para publicações dos conselheiros mais atuantes, para reportagens e artigos de jornais e de
revistas que ampliassem as informações veiculadas nas referidas atas” (CARVALHO, 1998, p. 06).

A escolha da autora em consultar essas fontes sugere uma variedades das informações, pois os anos
pesquisados a imprensa escrita era de uso recorrente no cotidiano tanto na esfera publica quanto na
particular os intelectuais e governos a utilizam para divulgar noticias dos seus interesses.

As disputas entre Magalhães e Labouriau, envolvendo a ABE e a criação do Partido Democrático (PD) o
Distrito Federal foi parar nos noticiários impressos de O Jornal: “A 19 de junho, também pelas colunas de O
Jornal, posição diferente foi defendida [...]” (Carvalho, 1998, p.76).

Como já se afirmou aqui os jornais eram muitos movimentados a aparecerem constantemente no decorrer do
texto. Para confirmar esse recurso na obra de Carvalho (1998), observamos as notas explicativas no final de
cada capitulo em que ela descreve as ações tipo entrevistas, pronunciamentos, em jornais como A ordem, O
Estado de São Paulo, O Globo, O País (CARVALHO, 1998, p.111 a 115). Ainda assim o jornal Gazeta do Povo
de Curitiba foi um órgão fundamental nas divulgações dos debates e resultados das plenárias das
conferencias nacionais de educação, dando destaque para votação do ensino religioso: “Na sessão da manhã
debateu-se uma tese que alvitrava o ensino religioso nas escolas. A comissão, com voto vencido desse
inconspurcável Azevedo Macedo [...] decidiu-se favoravelmente à tese. Ida à plenária a ideia sofreu o mais
aceso debate da presente conferencia” (CARVALHO apud Gazeta do Povo, 1998 p. 312).

O jornal em meio aos debates ardorosos, às vezes não mantinha a imparcialidade “Fazendo a cobertura diária
dos trabalhos do congresso, a Gazeta do Povo, jornal de Curitiba, manifestou sua decepção com o evento”
(CARVALHO, 1998, p. 312)

Zaia Brandão (1999) em A intelligentsia educacional um percurso com Paschoal Lemme por entre as
memórias e as historias da Escola Nova (1999), analisa os pioneiros da educação, memórias e historias
através da figura Paschoal Lemme relacionando as ideias a respeito da sociedade, educação, escola e vida
social. Brandão (1999) traz uma grande provocação ao revisitar o pensamento educacional da escola Nova.
Desconstruir, construindo foi uma saída metodológica interessante, porem requer aporte teórico,
conhecimento de causa e ela tinha, principalmente tendo por base a aproximação com Lemme e suas
historias, isso por conta do método e fontes utilizadas. Desse modo ela defende: “As entrevistas, a
correspondência com Fernando de Azevedo, os artigos para os jornais de esquerda e os livros editados do
partido comunista [...]” (BRANDÃO, 1999, p.11)

A autora, ao visitar a memória de Lemme, nos dá outra oportunidade de constatar o jornal impresso como
parceiro de divulgações de ideias: “Lemme vai procurar suporte também em reportagens dos principais
jornais do país, de onde extrai os mais diferentes dados sobre a situação do trabalhador, das zonas rurais e
do país como um todo” ( BRANDÃO, 1999, p. 115).

Vidal (2005, p. 28), em “As lentes da historias” também apresenta o jornal, como fonte de pesquisa, bem
como as personagens da narrativa como Fernando de Azevedo: “Os argumentos mobilizados por O Paiz eram
os principais articuladores da fala de Fernando Azevedo, quando defendia a necessidade de um sistema
educacional integrado”.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando intentamos fazer uma pesquisa temos que ter uma visão ampla do nosso tema, objeto, fonte,
métodos entre outros. A história da educação ao longo de sua existência resiste ao tempo por conta da
história e memória dos escritos registrados e passados de geração a geração. Muitos pesquisadores se
debruçaram para que compreendamos ou tenhamos noção de como se deu o processo de construção do
pensamento educacional e suas interfaces.
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As sociedades, costumes, ideias, reformas politicas, entre outros aspectos são percebidos numa pesquisa e
para que se descubra tem que se ter em mente como buscar, o que buscar. Assim surge a problemática do
tema, objeto, fonte. São percalços que teremos que seguir ancorados em princípios que nos levem a conduzir
para o caminho certo.

Nessa busca, encontramos o objeto, fontes de pesquisa diversificadas. Uma delas é o jornal impresso que
sobrevive há séculos numa sociedade que muda velozmente o modo de pensar, agir e refletir. O jornal
continua impresso, escrito em diversas formas, mas com a mesma utilidade de antes: ser objeto de pesquisa,
guardador de informações, muitas vezes inéditas perdidas no tempo e achadas pela história.
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