
 

ISSN 

  

O SENTIDO (MISSÃO) DA ESCOLA ELEMENTAR NOS ARTIGOS 

PUBLICADOS NA REVISTA A ESCOLA: AS CONCEPÇÕES DE 

DARIO VELLOZO 
 

Dayane Cristina Macieski1 - UENP/CCP 
Grupo de Trabalho: História e Historiografia da Educação 

Agência Financiadora: não contou com financiamento 
 
Resumo 
 
A pesquisa aqui apresentada é um pequeno recorte do meu trabalho de conclusão de curso que 
trata do sentido (missão) da escola elementar nos artigos publicados na revista “A Eschola – 
Órgão do Grêmio dos Professores do Estado do Paraná”: as concepções de Dario Vellozo. O 
objetivo da pesquisa foi realizar o estudo da missão da escola republicana na perspectiva de 
vários autores que nela publicaram, como Lourenço de Souza, com destaque a Dario Vellozo. 
Na revisão bibliográfica consideramos como referências para o presente estudo, os seguintes 
autores, Chartier (1990), Nóvoa (2002), Rusen (2001). Transitou-se por autores que 
discutiram e apresentaram o “Compêndio de Pedagogia”, de autoria de Dario Vellozo, bem 
autores da revista-fonte que trataram da missão da instrução pública. Os procedimentos 
metodológicos situam-se no campo da pesquisa documental, combinados com a pesquisa 
bibliográfica.  É pesquisa de natureza teórica, com abordagem qualitativa de dados. Do ponto 
de vista do (s) objetivo (s) é um estudo explicativo, uma vez que tem como finalidade o 
processo do fenômeno de formação de professores no Paraná do período recortado, bem como 
estabelecer a discussão a respeito da influência do pensamento de Dario Vellozo quanto ao 
sentido (missão) da instrução pública. É realizada pelas coletas de dados em rede online 
(Hemeroteca da Biblioteca Nacional), banco de Teses e dissertações das CAPES.  
 
Palavras-chave: História. Missão. Revista. 
 

Introdução 

A fonte pesquisada é a Revista “A Eschola” produzida pelo Órgão do Grêmio dos 

Professores do Estado do Paraná. Publicada no período compreendido entre 1906 a 1921 na 

cidade de Curitiba. O enforque da pesquisa dá-se no tema do sentido (Missão) da escola 

elementar nos artigos publicados na revista A Eschola: na concepção de Dario Vellozo. 

As fontes primárias usadas para a realização da pesquisa foram os documentos 

(artigos) publicados no referido periódico, durante o período de 1906 a 1910, bem como o 
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“Compêndio de Pedagogia”, de autoria de Dario Vellozo. As secundárias são artigos, teses e 

dissertações que tratam do mesmo tipo de fonte.  

O estudo desencadeado indica que a partir da revista “A Eschola” é possível ir para 

além das temáticas pontuais de ensino, possibilitando retratar o movimento que se estabelece 

na sociedade de então e as relações daquele contexto. Descobrir o que se veicula nos 

discursos desses periódicos é identificar a forma como o trabalho educacional se concretizava. 

Assim, a problemática responde à necessidade de construir uma leitura histórica da educação 

elemnetar, naquele contexto, leia-se, escola das primeiras letras.  

Assim, questiona questiona-se o sentido (missão) da escola elementar nos artigos 

publicados na revista “A Eschola” por Dario Vellozo e sua influência nos demais autores. A 

questão é discutida à luz de autores como CHARTIER (1990) - conceito das relações na 

história e desta como representação; NÓVOA (2002) – a imprensa pedagógica como fonte da 

historiografia da educação; RÜSEN (2001) – a narrativa histórica.  

Os procedimentos metodológicos deste trabalho estão situados no campo da pesquisa 

documental, combinados com a pesquisa bibliográfica. Segundo Gil (ano 2002, p 45.) “A 

diferença essencial entre ambas está na natureza das fontes”.  É uma pesquisa de natureza 

teórica, com abordagem qualitativa de dados. “A pesquisa qualitativa é aquela que trabalha 

predominantemente com dados qualitativos, a informação coletada pelo pesquisador não é 

expressa em números”. (DALFOVO, LANA, SILVEIRA. 2008. p. 9). Do ponto de vista do 

(s) objetivo (s) é um estudo explicativo, uma vez que tem como finalidade o processo do 

fenômeno de formação de professores no Paraná do período recortado, bem como estabelecer 

a discussão a respeito da influência do pensamento de Dario Vellozo quanto ao sentido 

(missão) Da instrução pública. É realizada pelas coletas de dados em rede online (Hemeroteca 

da Biblioteca Nacional), banco de Teses e dissertações das CAPES.  

Revista “A Escola” como fonte da historiografia 

A fonte pesquisada nesse artigo se trata da Revista “A Eschola” produzida por 

professores públicos do Grêmio do Paraná, em Curitiba, publicada com a ajuda de professores 

e educadores de diversas cidades e alunos do Gymnasio Paranaense e Escola Normal. 

 
Feita por professores para professores, feita para alunos e seus pares ou professores, 
feita pelo Estado ou outras instituições como sindicatos, partidos políticos, 
associações de classe, Igreja – contém e oferece muitas perspectivas para a 
compreensão da história da educação e do ensino. Sua análise possibilita avaliar a 



 

politica das organizações, as preocupações sociais, os antagonismos e filiações 
ideológicas, as práticas educativas (CATANI; BASTOS, 2002, p.5). 
 

Assim a fonte pesquisada nos ajuda a pensar na história cultural vivida naquela 

época. Para Chartier (1990), é preciso cogitar a história cultural como história das relações, 

que produz significados historicamente articulados. 

 
São estas demarcações, e os esquemas que as modelam, que constituem o objeto de 
uma história cultural levada a repensar completamente a relação tradicionalmente 
postulada sobre o social, identificado como um real bem real, existindo por si 
próprio, e suas representações supostas como refletindo-o ou dele se desviando[...] 
esta história deve ser entendida como o estudo dos processos com os quais se 
constrói um sentido (CHARTIER, 1990, p.27). 
 

Embora se constitua uma revista de caráter oficial, produzida por gente da estrutura 

educativa oficial e direcionadas aos professores do estado do Paraná, o uso do periódico 

ampara-se consolidação do manuseio de periódicos pedagógicos como fonte de pesquisa 

historiográfica da educação. Os meandros da revista permitem evidenciar processos e 

percursos históricos, fatos e personagens do processo de encaminhamento da instrução 

pública (escola elementar) no Paraná. O que possibilita a compreensão daquele período da 

história, da civilização e da cultura.  

 
Existe algo na construção narrativa chamada “história” que não pode ser inventado, 
pois é previamente dado e tem de ser reconhecido como tal pelos historiadores (...) a 
interpretação histórica não pode ir além dos contornos da experiência quando tenha 
por intenção enunciar o que ocorreu no passado (RÜSEN, 2001:94). 
 

A circulação da revista “A Eschola” se iniciou em Fevereiro de 1906, por Sebastião 

Paraná (1864 – 1938), que dirigiu apenas os seis primeiros números. A partir daí, Dario 

Vellozo ficou responsável pela continuação das demais edições. O Grêmio, tinha objetivos 

maiores. Pretendia alcançar o professorado de todo território paranaense. A filiação à 

entidade, exigia que o requerente fosse professor e mensalmente deveria contribuir com a 

importância em dinheiro de dois mil réis para o Grêmio. 

O início da circulação da revista A Escola foi marcado pelo clima de otimismo 

econômico em todo o estado, proporcionado, em grande parte, pela enorme expansão das 

atividades de exportação de erva-mate paranaense. 

 
A capital curitibana, a partir das últimas décadas do século XIX, assistiu a um 
cenário de rápida modernização, tendo seu espaço urbano profundamente 
reformulado, com a abertura de largos e praças, que garantiam lazer e novas formas 
de sociabilidade à população. (MARACH, 2007, p.3).   
 



 

As pesquisas de Nóvoa (2002) relatam a diversidade do conhecimento que somos 

capazes de adquirir sobre o processo educacional, por conta de análises amis mais 

profundas dos impressos nos mais diversificados do campo social. As produções da 

impressa, comum e ou especializada, como o caso da revista “A Eschola”, engendram 

possibilidades de se compreender a realidade passada e o contexto presente, em especial na 

definição dos atores comprometidos diretamente com o campo da educação.  

 
De facto, a imprensa revela as múltiplas facetas dos processos educativos, numa 
perspectiva interna ao sistema de ensino (cursos, programas, currículos, etc), mas 
também no que diz respeito ao papel desempenhado pelas famílias e pelas diversas 
instâncias de socialização das crianças e jovens. A imprensa constitui uma das 
melhores ilustrações de extraordinária diversidade que atravessa o campo educativo 
(NÓVOA, 2002, p.13). 
 

Neste sentido, o estudo da revista em questão, contribui a história da educação do 

Brasil e do Paraná. Assim, o grupo de “A Eschola” deixou registros e marcos, no espaço 

desses quatro anos de circulação do periódico que recortamos tematizando aquele que seria 

seu programa educacional mediante pelo qual se promoveria o progresso do país. 

No periódico escreveram inúmeros autores. Destacamos Lourenço de Souza (18?? – 

19??),. Elvira Faria Paraná (1883 – 1912), Ermilino de Leão (1871 – 1932), Azevedo 

Macedo (1872 – 1955), Dario Vellozo (1869 – 1937), entre outros. Esses autores escreviam 

sobre vários assuntos, que de certa forma tinham como objetivo estabelecer um processo de 

formação dos professores paranaenses. A relevância da fonte da fonte estudada foi expressa 

nos seguintes termos, sintetizando a importância dos estudos sobre a memória dos periódicos 

pedagógicos. 

 
[...] verificou-se essa ser uma fonte muita expressiva. Ademais esse periódico teve 
um papel preponderante na disseminação de ideias especificas de professores aos 
professores paranaenses, o que nos incita a pensar sobre um proselitismo 
educacional, com o objetivo de formação docente, como também dar subsídios para 
uma pesquisa que venha demonstrar a propagação das ideias liberais, como 
expressão necessária ao capitalismo. Desvendar o que sustenta essa manutenção é 
uma forma de acusar a continuidade de pensamento liberal e assim da exploração 
(NASCIMENTO; ZANLORENZI, p.7). 
 

Destacamos a contribuição de Ernando Brito Gonçalves Junior em “Educação pelo 

Livro: uma análise do Compêndio de pedagogia de Dario Vellozo (1987)”. Assim, o trabalho 

com as fontes e a historiografia nos possibilitou entender a época histórica recortada, e o 

processo de estabelecimento da instrução elementar por meio da uma certa identidade do ser 



 

professor, no interior de um processo de processo de transformação da sociedade brasileira e 

paranaense, que se direcionava para um processo de urbanização. 

“Missão” da educação da escola republicana segundo a revista “A Escola” 

Ao buscar a contribuição da revista “A Eschola” quanto à perspectiva da “Missão” da 

educação na escola republicana, trabalhou-se com os autores Lourenço de Souza (18?? – 

19??),. Elvira Faria Paraná (1883 – 1912), Ermilino de Leão (1871 – 1932), Azevedo Macedo 

(1872 – 1955), para compreender o sentido da Missão na revista “A Eschola”. Destacamos a 

influência de Lourenço de Souza que escreve sobre a missão da escola, enaltecendo que a 

escola primária é uma instituição civilizadora, que bem estruturada cumpre uma grande 

Missão: despertar a inteligência dos pequenos para os conhecimentos. Nesse sentido, o papel 

do professor é assegurar e nortear a direção segura da moral, da ciência e da conduta humana, 

na medida em que se comporta e atua com seus pequenos. 

Segundo Elvira Faria Paraná (1883-1912), a Escola Primária é a base a não primordial 

na qual as crianças florescem seus conhecimentos. Assim, a autora escreveu sobre a 

importância da escola, professor e o tratamento que deve ser dado à criança para que o 

conhecimento ocorra. Paraná recorre ao ensino de História, para estabelecer que o professor 

deve edificar o espírito patriótico de seu pequeno, lembrando-se dos dias de Glória do seu 

País. Não é favorável a detalhamento de datas e batalhas, mas da narrativa das conquistas dos 

heróis, numa linguagem simples e envolvente do aluno. Alertava, que que esse conhecimento 

fluísse, aluno e seu professor deveriam cultivar a de um para com o outro. 

A revista está carregada de demonstrações e argumentos das várias formas que a 

escola pode ensinar o cidadão e a importância da união das pessoas que lutam pela educação. 

Azevedo Macedo escreve sobre a liga de ensino, ou seja, de reuniões com magistrados para se 

discutir formas de ensino, como a instrução cívica e moral, conferências pedagógica. O 

objetivo em questão era educação paranaense melhor. Ermilino de Leão (91871-1932) trata da 

missão da escola falando do Compêndio de seu companheiro Dario Vellozo, que a escola teria 

que ser igual aos escritos do mesmo.   

 
Dizer do Compêndio mais do que os fatos têm proferido, evidenciado a 
excellenciado método, seria missão grata, mas censurável, grata porque satisfaria 
aos sentimentos afetivos que, destenra meninice, nos vinculam censuráveis porque 
seria simplesmente uma extremada expansão de tendências laudatórias, que na nossa 
terra, vão crendo demasiados foros com sacrifício de caracter. (LEÃO, 1908:74) 



 

O Pensamento Educacional de Dario Vellozo 

A escolha de Dario Vellozo como centralidade do presente estudo, deve-se a sua 

relevância no cenário intelectual paranaense. Vellozo poeta, profícuo, tipógrafo, professor de 

História, com participação na criação e na fundação de várias revistas e jornais, foi um dos 

membros da fundação do Instituto Histórico e Geográfico Paranaense e criou o Instituto Neo-

Pitagórico. O que o situa num contexto em que os intelectuais procuraram universalizar suas 

compreensões da função da educação no processo de modernização da sociedade brasileira, e, 

nesse caso, paranaense. A exaltação da instrução da população fosse escolas ou do Instituto 

Neo-Pitagórico, bem como por meio de suas publicações.  

Dario Vellozo mudou-se para Curitiba no ano de 1885. O Paraná foi seu lar e “[...] 

defendeu, perante os novos traços da República, o lugar do estado no cenário nacional” 

(TEDARDI, 2002, p.13). Na educação, Vellozo tinha um olhar que o aproximava dos demais 

intelectuais do período pelo Brasil afora. Identificava na educação o principal caminho para 

transformar a sociedade. Foi professor no Ginásio Paranaense, além de colaborador, redator 

ou editor de revistas voltadas para o ensino, como “A Eschola”, aonde sua atuação teve 

visibilidade maior. Não por acaso, mas por sua fama e respeito, adquiridos em seu trabalho 

como professor. Dario ainda escreveu dois livros didáticos: Licções de História (1902) e 

Compêndio de Pedagogia (1907) que foram utilizados como se fossem manuais de instrução 

na educação paranaense nas escolas curitibanas. 

Devido ao seu grande reconhecimento como professor, sua obra teve grande 

receptividade no cenário paranaense, constituindo-se o Compêndio de Pedagogia em livro 

utilíssimo para os estudos nas Escolas normais do Brasil. Vale destacar que no Paraná o 

Compêndio de Pedagogia, era de uso obrigatório, o que informa que Vellozo comungava, 

com os encaminhamentos educacionais do governo do Paraná queria para aquela época. 

Suas publicações pedagógicas – de formação de professores - artigos que eram lições 

divididas em Educação Física, Intelectual, Moral, Estética e, por fim, a Educação Cívica. 

Vellozo descrevia entre linhas, sobre essas lições em suas publicações na Revista “A 

Eschola”, onde foi referência os professores paranaenses.  

Vellozo publicou na revista sobre diversos temas: a educação da memória, educação 

moderna, educação agrícola, educação da higiene, sobre a infância, sobre a pedagogia entre 

outros. Destaque-se em relação as suas publicações, o fato de identificar a educação com 

outro olhar. Enquanto seus companheiros escrevem sobre uma simples educação, Vellozo se 



 

mostra preocupado com uma educação moderna, uma escola moderna. Essa é linha diretriz de 

seus escritos. Segundo Vellozo A Missão da Escola Moderna é: “É tornar a escola em todo o 

homogêneo, as artes, as ciências, as indústrias reunidas num conjunto harmônico, em 

gradativo desdobramento, indicando ao aluno numerosos ramos de atividade honesta, fontes 

de riqueza particular e pública.” (VELOZZO, ano1908, p.03) 

Considerações Finais 

Assim a revista “A Eschola”, os artigos publicados e seus autores tinham como 

foco promover à formação dos professores daquela época, quando a formação praticamente 

não existia, a educação era escassa. Assim, publicava-se conhecimentos e informações 

sobre a função/missão da escola, para que desempenhassem sua docência no magistério. O 

ser professor é apresentado como vocação e sua atividade como missão no processo de 

construção da sociedade moderna. De forma, quer o conteúdo da revista apresenta 

demonstrações e argumentos das várias formas que a escola deve ensinar a ser-se cidadão: 

amor à pátria, ao trabalho, aos princípios religiosos, à República e seus feitos. 
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