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Resumo 

No Paraná, a Revista O Ensino publicada nos anos de 
1922 a 1924, pela Inspetoria Geral do Ensino do Paraná, 
com a finalidade a veiculação de atos oficiais, práticas 
educativas e modelo de educacional, vinculados a uma 
perspectiva pedagógica, social, política, econômica e 
cultural. A presente pesquisa tem por objetivo geral 
investigar as leituras sobre a alfabetização e a ideologia 
que permeava nos textos publicados na Revista O 
Ensino. O estudo será fundamentado em Schelbauer, 
Araújo (2007), Saviani (2012), Mezáros (2006), Chauí 
(2016), Martins, Marsiglia (2015), entre outros.     

Introdução  

A finalidade desta revista era apresentar a proposta 
educacional do Estado, difundir as ações 
governamentais. É uma pesquisa que articula a 
compreensão do ensino e da pesquisa e também da 
relevância dos estudos na temática de história da 
educação. A importância deste estudo é justificada por 
analisar um meio de divulgação utilizado para a 
formação de professores. 

Material e Métodos 

Os procedimentos metodológicos envolvem a realização 
de pesquisas bibliográfica e documental com a 
abordagem de temas relacionados ao objeto de 
pesquisa a Revista O Ensino: História da Educação do 
Paraná; liberalismo no Brasil e imprensa educacional.  

Resultados e Discussão 

A primeira edição da Revista O Ensino teve início no ano 
de 1922, no ano de 1923 foi analisada duas revistas uma 
em janeiro e outra publicada em abril, e por fim no ano 
de 1924 mais duas edições, somando um total de 5 
revistas analisadas. Na capa das revistas percebemos 
características do Estado do Paraná, a araucária, e a 
imagem de duas crianças com uniformes e materiais 
escolares nas mãos seguindo por uma trilha, “o caminho 
para a escola, para a aprendizagem, para o 
desenvolvimento, de seu Estado, de seu país”. Abaixo 
segue a imagem para analisa-la:  

 
Figura 1. Capa da 1ª edição de O Ensino, Ano I, Número 1, 1922. 
Fonte: Biblioteca Pública do Paraná. 

Com relação ao periódico constatou-se que era 
direcionada para a formação dos professores, com o 
objetivo de disseminar as ideias fundamentais para a 
instrução paranaense. Suas publicações eram 

explicitamente para propagar métodos e processos, 
indicando medidas de saúde e formação de caráter. Na 
tabela abaixo alguns artigos da revista O Ensino: 
Tabela 1. Artigos da revista O Ensino que tratam os métodos.  

AUTOR TÍTULO DA 
MATÉRIA 

EDIÇÃO Nº 
DE 
PAG. 

Rubens de 
Carvalho 
(Sub-Inspetor 
do Ensino) 

Como devem 
ser feitos os 
ditados 

ANO I, 
NUM I, 
1922 

5 

Nicolau Meira 
Andelis 
(Diretor do 
grupo de 
Tibagy) 

Método 
Expositivo 

ANO I, 
NUM I, 
1922 

2 

Suetonio 
Bittencourt 
Júnior 

O Ensino da 
História Pátria 

ANO II, 
NUM I 
1923 

3 

César Prieto 
Martinez 
(Inspetor 
Geral do 
Ensino no 
Estado do 
Paraná) 

Pedagogia 
Prática- 
Linguagem (a 
semente do 
trigo) 

ANO II, 
NUM I, 
1923 

7 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 Conclusões 

Para garantia deste ideário essa disseminação de 
opiniões, valores, ideias para uma padronização seus 
meios instrumentalizados foi à imprensa e a educação, 
pois a imprensa se expandia em virtude da sociedade 
capitalista, que necessitava da rapidez de informações 
como liberdade de expressão e a educação como 
medida de profilaxia e panaceia para os problemas da 
sociedade. Neste sentido, as reflexões suscitadas no 
estudo da revista O Ensino, apontam os discursos, os 
anseios, os interesses em relação à educação, 
contribuindo para a compreensão da 
contemporaneidade. Para tanto apesar da pesquisa ser 
datada a muito a ser pesquisado sobre a história da 
Educação. 
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