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Resumo 

Este texto tem por finalidade apresentar uma pesquisa de trabalho de conclusão de curso que 
tem por objetivo analisar o modelo de professor no discurso de Dario Vellozo (1869 – 1937), 
nas publicações do periódico paranaense “A Escola”. Definiu-se o recorte temporal nos anos 
1906 a 1910. O estudo insere-se nas ações desenvolvidas na linha História, Sociedade, 
Intelectuais e Educação no Brasil do Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação GEPEDUC. 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, documental e bibliográfica, constituindo-se fontes 
primárias as publicações da revista “A Escola” do período de 1906 a 1910. As fontes 
secundárias: publicações dos periódicos HISTEDBR on-line, Revista Brasileira de História da 
Educação (RBHE) e Revista História da Educação (RHE), considerando especificamente as 
publicações referentes ao tema entre os anos de 2006 a 2016. O problema de pesquisa versou 
sobre a divulgação de concepção e modelo de professor veiculado na revista “A Escola” por 
meio dos artigos de Dario Vellozo. O processo de resolução do problema deu-se pelos 
seguintes objetivos específicos: identificar o estado do conhecimento da imprensa pedagógica 
como fonte da historiografia; situar o periódico “A Escola” como documento histórico; 
identificar a concepção de Dario Vellozo acerca do ser professor em seus artigos sobre a 
Escola Moderna. A pesquisa permite afirmar que o modelo do “ser professor” vinculado no 
discurso de Dario Vellozo pretendia consolidar o modelo ideal de trabalhador docente, que 
deveria ser o de disseminador de valores cívicos. 
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Introdução  

A pesquisa aborda ideias relacionadas a imprensa educacional, que nesse contexto 

trata especificamente do modelo de professor presente no discurso de Dario Vellozo acerca da 

Escola Moderna no periódico “A Escola” (1906-1910). Este estudo faz parte das ações 

desenvolvidas pelo Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação (GEPEDUC), na linha História, 
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Sociedade, Intelectuais e Educação no Brasil. A escolha deste tema justifica-se em razão da 

importância e do impacto da revista pedagógica do Grêmio dos Professores Públicos do 

Paraná “A Escola” como veículo de propagação de ideias, e reprodução de uma ideologia para 

o professorado paranaense. A escolha do autor Dario Vellozo se deu pelo fato de ser um dos 

autores mais presentes nas edições da revista e por ter um discurso favorável a implantação da 

Escola Moderna. 

Diante do objeto da pesquisa, definimos como problema a seguinte questão: em que 

medida no discurso de Dario Vellozo sobre a Escola Moderna revela-se uma concepção do ser 

professor que se pretendia consolidar por meio da circulação da revista “A Escola”? 

Para tratar a questão definiu-se como objetivo geral analisar as revistas “A Escola” no 

período de 1906- 1910. Os objetivos específicos foram definidos em: identificar o estado do 

conhecimento da imprensa pedagógica como fonte da historiografia; situar o periódico “A 

Escola” como documento histórico; identificar a concepção de Dario Vellozo acerca do ser 

professor em seus artigos sobre a Escola Moderna.  

O recorte temporal utilizado compreende os anos de 1906 a 1910. Este período foi 

escolhido tendo em vista que abrange a circulação deste periódico. A pesquisa pretende 

analisar e apresentar o modelo de professor no discurso de Dario Vellozo no periódico “A 

Escola”, para tanto foi realizada uma leitura previa das publicações que permitiu esta análise. 

Tivemos acesso a 14 números das versões digitais da publicação, sendo eles disponíveis no 

site http://bndigital.bn.br/acervo-digital/escola/721093, 1906 – números 1 até 7, 1907 – 

números 5 e 10, 1908 – números 1 e 2, 1909 – número 1 1921- números 1 e 2. 

Selecionamos os artigos relevantes para o desenvolvimento da pesquisa, e analisamos 

embasados na revisão bibliográfica sobre o tema abordado. Portanto, constituindo-se em 

pesquisa documental e bibliográfica na área de História da Educação. 

Fundamentação Teórica 

A imprensa pedagógica configura-se como importante fonte historiográfica, e sua, 

análise fornece importantes subsídios para compreensão dos modelos educacionais e das 

práticas docentes de outras épocas. 

 
Ao fazerem circular informações sobre o trabalho pedagógico, sobre a prática 
docente e seu aperfeiçoamento, sobre o ensino das disciplinas, sobre a organização 
do sistema de ensino, sobre as reivindicações da categoria profissional, entre outros, 
os periódicos compõe uma espécie de microcosmo que, tomado como fonte para 



pesquisa, proporciona ao pesquisador informações ricas sobre o campo educacional. 
(TOLEDO; JUNIOR, 2012, p. 266). 

 

 Dessa forma, constitui-se em um ponto fundamental identificar quem era o público 

alvo desta publicação. A revista do Grêmio dos Professores Públicos do Paraná, era uma 

produção elaborada por professores para professores, ou seja, ela era estritamente direcionada 

aos professores. 

É fundamental considerar o contexto histórico em que foram produzidos os textos. “A 

Escola” inicia sua publicação no contexto da efervescência cultural do século XX, e da 

consolidação da república, na qual a educação ganha grande destaque.  

Este Periódico educacional era voltado para difusão das modernas teorias pedagógicas. 

Nesse sentido contribuiu para disseminar os ideais liberais, pois com o advento da república, 

há a propagação destes ideais. “É sob a premissa deste ideal que se organiza o ensino que será 

ministrado na escola, bem como a formação do professor, que será o disseminador desse 

ideário no Brasil” (ZANLORENZI; NASCIMENTO, 2015, p. 37). 

Nesse contexto a educação ganha um importante papel, sendo vista como o ponto de 

salvação do país, ou seja, superar os problemas da nação pela educação, haja vista que a 

maioria da população neste período era constituída por analfabetos. 

O professor era visto como uma espécie de veículo de propagação dessas ideias. E 

também era um meio rápido e fácil de formação docente, e de formação de opinião nos 

professores, já que neste período a formação do magistério era escassa e a maioria dos 

professores eram leigos. 

 

[...] A revista não era apenas um veículo de informação pedagógica, mas um 
mecanismo de propagação de ideias, canal de representação e ao mesmo tempo de 
regulação que, sutilmente, vinculava um sistema de ideias de como o real deveria ser 
compreendido e aceito no Estado do Paraná. (ZANLORENZI; NASCIMENTO, 
2015, p. 37). 

Para Dario Vellozo importante intelectual paranaense e redator chefe da Revista “A 

Escola” a educação era o principal caminho para transformar a sociedade. É importante 

salientar que devemos considerar a realidade em que este intelectual estava inserido, para 

compreendermos seus pensamentos e ideias. Buscar qual a intenção do autor com o texto, 

enfim entender o contexto de produção da obra. 

 



Materiais e métodos  

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, documental e bibliográfica (revisão 

bibliográfica) na área de História da Educação. As fontes primárias: as publicações da revista 

“A Escola” do período de 1906 a 1910. As fontes secundárias: publicações dos periódicos 

HISTEDBR on-line, Revista Brasileira de História da Educação (RBHE) e Revista História 

da Educação (RHE), considerando as publicações referentes ao tema entre os anos de 2006 a 

2016. Estas bases de dados foram selecionadas por se configurarem como importantes meios 

de produção e publicação de pesquisas acadêmicas. 

Resultados 

Por se tratar de uma pesquisa em andamento, as reflexões aqui apresentadas são 

preliminares. Descobrimos provisoriamente em nossa pesquisa que pretende apresentar o 

modelo de professor presente no discurso de Dario Vellozo acerca da Escola Moderna no 

periódico “A Escola” (1906-1910), que o modelo do “ser professor” que se pretendia 

consolidar por meio da revista estabelece relações com o discurso de Dario Vellozo sobre a 

Escola Moderna. Pois o modelo ideal de trabalhador docente para ambos deveria ser o de 

disseminador de valores cívicos.  Dario Vellozo se opunha as formas tradicionais de ensino, e 

utilizava-se da revista pedagógica “A Escola” para divulgar suas ideias educacionais, 

principalmente o conceito de Escola Moderna, tornando-se assim este periódico um fecundo 

meio veiculador dos seus ideais. 

Considerações Finais 

As análises realizadas até o presente momento possibilitam identificar que estão 

impressas nas páginas da revista “A Escola” aspectos importantes daquele contexto histórico. 

A partir da análise deste periódico e do que nele era veiculado, podemos inferir que apesar de 

ser um periódico de breve circulação, essa revista teve grande impacto. E fazia parte de um 

escopo maior, pois a revista “A Escola” foi publicada em vários outros Estados. 

 A revista era um meio de disseminação das ideias do grêmio, que era fortemente 

influenciado pela ideologia liberal. Esta ideologia permeava os discursos, e interferiam 

diretamente na atuação docente.  “A Escola” era veículo de propagação de ideias, e 

reprodução de uma ideologia para o professorado paranaense.  Diante do exposto, esperamos 



contribuir com a História da Educação paranaense, e para afirmação do caráter documental do 

periódico. Além de instigar futuras pesquisas. 
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