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A relação entre os periódicos e a história da educação                              

Iniciamos este estudo nos respaldando na compreensão de que o impresso pedagógico, 

enquanto produto de estratégias editoriais dirigidas à formação da sociedade Norte Rio-

grandense, se direcionava aos professores e demais intelectuais interessados na discussão da 

educação brasileira, realizando um papel determinante na circulação e na produção de saberes 

ligados à educação. É assim que utilizamos, portanto, o periódico educacional como fonte 

privilegiada na elaboração desse artigo, destinando particular atenção à Revista Pedagogium. 

O uso de jornais e revistas como fontes na pesquisa historiográfica é de grande 

preferência dos pesquisadores da História, devido a sua importância e encantamento ao 

descobrir e compreender sobre novos fatos. No caso da História da Educação, muitos têm se 

empenhado no estudo dos impressos que circulam na comunidade educacional e de modo 

mais especifico, junto ao público escolar. Trabalhar com a Imprensa Pedagógica, seja como 

fonte ou objeto de estudo, tem se tornado cada vez mais frequente e a análise de seus 

editoriais presentes no impresso são consideradas bases indispensáveis para o enriquecimento 

da História da Educação.          

 A imprensa pedagógica revela discursos e expressões de diferentes personagens, 

possibilitando diálogos que demostram características de determinados grupos sociais, o que 

possibilita, por parte do historiador da educação, realizar a tarefa de questionar e destacar 

diferentes formas de apropriação evidenciadas em meio aos acontecimentos ou ainda acerca 

da própria criação destes, como apontam em suas discussões Chartier (1990) e Certeau 

(2006). 

O trabalho com periódicos como fontes é significante, dentre outras capacidades, para 

se conhecer a organização tencionada para o universo escolar. Põem em evidência as 

diretrizes oficiais que a escola recebe e necessita seguir e ao mesmo tempo permite a 

identificação de outros fatores constituintes da construção do que designamos espaço escolar, 
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isto é, os pontos de concordância de ideias e interesses que compõem as diversas modalidades 

registradas no impresso. Segundo Bastos (1997, p.49) “o estudo do impresso pedagógico, 

jornais, boletins, revistas, permite avaliar a política das organizações, as preocupações sociais, 

os antagonismos e filiações ideológicas e as práticas educativas”.  Considerando como base o 

que está registrado no impresso, pode-se aprimorar a compreensão que se tem construída a 

respeito do universo escolar, distinguindo o ensino e suas características por perspectivas 

outras, contrarias ou similares daquelas consideradas consolidadas. 

Os impressos são um dos meios para se adquirir conhecimento sobre a multiplicidade 

que é o campo educacional, revelando assim, diversas facetas dos processos educativos. “A 

imprensa constitui uma das melhores ilustrações da extraordinária diversidade que atravessa o 

campo educativo” (NÓVOA, 1997, p.12-13). Os diferentes impressos pedagógicos como 

fonte, em concordância com Lopes e Galvão (2001, 87), nos permitem especificar as 

características de uma dada realidade educacional em seu tempo e lugar, tornando 

perceptíveis as ações e desdobramentos que realizam-se no meio educativo, em acordo com 

os interesses dos envolvidos. 

A relevância do periódico educacional tem poder revelador sobre a História da 

Educação de uma época. Objetivando ampliar informações, sejam elas, sobre as práticas 

educacionais do dia-a-dia escolar, sobre os programas oficiais, os problemas educacionais 

vivenciados, as condutas e os posicionamentos dos professores em sala de aula. É relevante 

qualifica-la em seus princípios, como aquela que veicula interesse de uma pessoa, uma 

instituição ou um grupo de pessoas com o propósito de que sua mensagem seja incorporada. 

A imprensa pedagógica não divulga os dados e publicações de forma imparcial, neutra, ao 

contrário, dissemina aspirações, concepções políticas, ideológicas, expressa necessidades e 

objetivos específicos do grupo que atua na sua editoração e publicação. 

É enriquecedor para o campo educacional fazer uso de fontes que proporcionem 

acesso a múltiplas formas de representação do objeto que se pretende estudar, expandindo 

assim a compreensão de diferentes conceitos e culturas. Partindo dessa compreensão, faremos 

um estudo por meio de um periódico produzido por professores norte-rio-grandenses no início 

do século XX, compreendendo os lugares de fala desses sujeitos e suas perspectivas, 

conceitos e pensamentos acerca da educação que se buscava implementar no estado.  
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Periódicos: análises acerca das fontes e métodos em história da educação 

Para a construirmos um entendimento das práticas culturais, literárias e educativas, foi 

feita a opção pelo referencial teórico-metodológico que se insere na História da Educação e 

nas relações sociais e de gênero, utilizando-se como fonte de pesquisa uma revista e 

documentos existentes em arquivos públicos, encontrados em museus e repositórios virtuais. 

Os procedimentos adotados para essa investigação foram pesquisa bibliográfica e 

análise documental, numa vertente de estudo diretamente ligada a História da Educação e às 

relações sociais, optamos pela análise do exemplar n° 11 da Revista Pedagogium do ano de 

1924, por ser o primeiro ano de funcionamento do Departamento de Educação, que inaugurou 

um novo momento para o ensino. O primeiro passo da pesquisa se deu com o levantamento 

feito no Repositório Institucional da Universidade Federal de Santa Catarina/UFSC. 

 

 

Figura 1 - Revista Pedagogium (1924) 
Fonte: Repositório Institucional da Universidade Federal de Santa Catarina/UFSC 

 
A Revista Pedagogium é uma criação da Associação dos Professores do Estado do Rio 

Grande do Norte/APRN, pensada para defender e promover a edificação da classe docente, 

reunindo-os, solidariamente, numa ação conjunta com o poder público, em prol dos interesses 

dos professores e da instrução. Em comemoração aos 10 anos de formados da primeira turma 

de Professores (Amphilóquio Carlos Soares da Câmara, Francisco Ivo Cavalcanti, Luis 

Correia Soares de Araújo e Luis Antônio F. dos Santos Lima) da Escola Normal de Natal. 
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Fundada em 04 de dezembro de 1920 a Revista Pedagogium foi produzida para trazer debates 

do projeto educacional, defendido pelos educadores para a educação do Estado do Rio Grande 

do Norte, no início do século XX. Como já mencionado acima os intelectuais responsáveis 

pela sua produção eram todos ex-alunos do Atheneu Norte-rio-grandense, os Natalenses 

Amphilóquio Carlos Soares da Câmara e Francisco Ivo Cavalcanti bacharelaram-se em 

Ciências Jurídicas na Faculdade de Direito do Recife em 1921 e 1923 respectivamente. Já os 

Assuenses Luis Correia Soares de Araújo e Luis Antônio F. dos Santos Lima cursaram 

humanidades, em comum todos exerciam atividades de magistério, eram considerados pela 

sociedade enquanto professores renomados e merecedores dos cargos que representavam. 

Conhecer as trajetórias de formação destes sujeitos inspira a pensar suas legitimidades a partir 

de seus lugares de fala, compreendendo de que modo eram considerados aptos à contribuir 

com as discussões em torno das temáticas educacionais no contexto ora analisado. 

A publicação de um veículo de comunicação entre os educadores e educadoras, 

ligados à APRN, era uma das metas prioritárias dos fundadores e das fundadoras dessa 

associação, com o proposito de cumprir os objetivos e os fins da instituição, a mesma deveria 

ter um caráter pedagógico, em deferência ao proposto sua publicação foi nomeada de 

Pedagogium.  A primeira edição da revista saiu sob a direção do professor Nestor dos Santos 

Lima. O então diretor da Escola Normal de Natal, e como secretária de redação a professora 

Júlia Alves Barbosa, membro da diretoria da associação. 

Em todas as publicações é notória a participação de influentes intelectuais do Rio 

Grande do Norte, sendo eles, professores, professoras, escritores, escritoras poetas, poetisas, e 

jornalistas. Também faziam parte deste periódico, políticos e padres corroborando com a 

propagação dos ideais educativos que eram pautados no ensino transmissor, não existia o 

dialogo entre professor-aluno-contexto, eram apenas discursos prontos que deveriam ser 

produzidos pelos alunos, a reflexão não situava-se no cotidiano escolar, se por uma hora ou 

outra havia essa reação ela era exclusa, a educação era fundamentada sobre os ideias europeus 

que eram os mais modernos e de melhor eficácia para a geração alfabetizada. 

Era organizada em redações, discursos e artigos que abordavam assuntos referentes à 

educação e reflexões instrutivas. Os períodos de sua circulação ocorreram de forma diferente 

nas três fases, na primeira fase foi publicada a princípio três vezes ao ano, em seguida passou 

a circular seis exemplares anualmente, na segunda fase há registros de que a revista circulava 

quatro vezes, na terceira e ultima fase essa circulação se deu trimestralmente.  
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 Nesse sentido e a partir das diversas observações é preciso compreender que a Revista 

Pedagogium é um impresso, não apenas em sua proporção de circulação de ideias. Mas, 

conforme referencia Chartier (1990), o impresso deve ser analisado numa perspectiva ampla, 

pois torna visível o movimento das formas culturais. Contudo, deve ser examinado com 

constante cautela ao ser reproduzido, pois implica, de um lado, o desenvolvimento de uma 

distinção pela diferença e, de outro, a sua apropriação por meio da imitação social ou pela 

imposição aculturante. É primordial que se tenha em vista que a escrita da história tornar-se 

sempre inacabada sujeita a constantes reelaborações, construções e reconstruções. 

O escrito apresenta em sua estrutura informações como: o nome do conselho diretor da 

APRN, o preço dos exemplares, a destinação, o corpo redacional e o sumário, contidas na 

contra-capa e na parte interna da capa final da revista. Na metodologia de ordenação dos 

textos, há uma sequência de artigos, a princípio de ordem mais geral e de ordem pedagógica, 

seguidos de poesias e/ou crônicas e, ao final, há matérias informativas direcionadas à 

categoria de professores, que abordam questões salariais, atos de nomeação, além de informes 

advindos das escolas. 

As matérias deste número são: As escolas do sertão; Algumas linhas; O chapéu de 

pluma; Os índios – Anchieta; Discurso; Lições de Geographia; Associação de Professores; 

Pelo Magistério e por fim, Notas Pedagógicas, conteúdo que ao longo do texto será discutido 

e analisado. Contabilizando 50 páginas em seu total, quantitativo que se modifica de acordo 

com a dinâmica de cada volume, certamente esse é um indicativo de que há elementos 

suficientes para serem examinados. O exemplar original, assim como os demais números, 

encontra-se no acervo do Instituto Histórico e Geográfico do Estado do Rio Grande do 

Norte/IHGRN. 

 

A Pedagogium como espaço de construção e disseminação de saberes e práticas culturais 

 

No decorrer da pesquisa consideramos relevante sistematizar características materiais 

dos escritos da Pedagogium, tendo por fundamentação as observações de Chartier (1990) e 

Certeau (1994 ; 2006), a respeito da importância e dos significados das investigações sobre os 

periódicos, isto é, os temas tratados, a organização das redações, sua função e quais recursos 

para que os impressos chegassem aos leitores.       

 À vista disso, identificamos algumas modalidades de produção e circulação do 
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conhecimento pedagógico. Esta análise insere-se, portanto, no quadro dos estudos voltados 

para uma história das leituras para formação e comportamento de professores, atuando na 

educação como “auxiliares” educativos, sobre quais temas poderiam e deveriam ser tratados 

na educação e na manutenção do sentimento norte-rio-grandense. 

A análise do periódico em questão nos permitiu perceber a promoção dos 

conhecimentos pedagógicos considerados adequados para o progresso do ensino nas tantas 

cidades do nosso Estado. Na ótica de Roger Chartier (1992) deve-se levar em conta que uma 

análise histórico-cultural do texto requer que a revista seja vista como um corpus documental 

englobando vastas dimensões, carecendo de ser indagado para que seus significados sejam 

desvendados. 

A Revista Pedagogium era destinada a propalar trabalhos de pesquisa, orientação e 

cultura, na íntegra ou em resumo, e de modo geral quaisquer artigos e trabalhos educacionais 

originais e de real valor. Não se tratava de um mero modelo de informações e atualidades de 

atos oficiais, ou registro estatístico, simples divulgador de temas da educação, eram saberes 

disseminados em todo o estado e até mesmo percorrido e divulgado em alguns lugares do 

país. 

Não resta duvida que o fim de uma boa instrucção educativa è o de adaptar o 
mais completamente possível os indivíduos ao meio e ás necessidades 
sociaes e economicas do seu tempo e paiz. E esse conceito no Brasil já vae 
despertando, intensamente, em nossos dias, os maiores cuidados e atenções. 
E’ preocupação dominante de todos os dirigentes dignos de seus cargos o 
problema da instrucção publica. Mas o problema deve ser encarado sob 
aspecto mais positivo, novo (REVISTA PEDAGOGIUM, 1924, p.5). 

Os intelectuais que escreviam essas redações tinham urgência na propagação da 

escolarização para grande maioria do povo norte-rio-grandense. A formação com os 

ensinamentos básicos seria fundamental para o crescimento do estado no campo educativo e 

econômico, exigindo um aperfeiçoamento dos métodos de leitura, escrita e cálculo. Desse 

modo, o discurso disseminava que o objetivo do ensino era formar os cidadãos para a vida 

social, encarando essas instruções como processo positivo e inovador para rede escolar. 

Nota-se o grande intuito da instrução primaria, tendo seu objetivo a formação de 

todos, sem preferencia de lugares, sejam eles habitantes do campo ou segregados da 

comunhão social, afirmando que quem trabalha para o desenvolvimento e progresso da cidade 

precisa ser instruído e educado assim como todos os demais habitantes urbanos, para elevar-se 

e habituar-se aos contextos modernos. 
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Dahi a necessidade de se realisar o typo pedagogico de escolas que se 
destinem a esses núcleos de habitantes que a distancia dos meios onde a 
escola primaria completa e modernisada é existente, os apuros dos costumes 
diversificados, as condições economicas não supportaveis para 
approximação  dos  necessitados de apprender, alfim, tudo isso separa o 
sertanejo de mandar os seus filhos ao grupo Escolar ou  ás Escolas isoladas 
da séde do município (REVISTA PEDAGOGIUM, 1924, p.6). 

 
Ao ler a revista nos fica evidente a preocupação dos intelectuais sobre as questões de 

analfabetismo que o Rio Grande do Norte enfrentava naquela época, preocupação essa que 

não era somente para o status educacional do estado, mas percebe-se também o viés 

econômico que era afetado pela falta dos conhecimentos necessários à inserção dos cidadãos 

no mercado de trabalho. Era preciso educar para manter a qualificação do trabalho nas 

empresas e a produtividade demandava trabalhadores capacitados para exercer as diversas 

funções. 

O combate de agora é apropriar-se uma escola util e necessaria que 
corresponda ao grau de instrucção compatível com a massa analfabeta e rude 
do interior, afim de arrastal-a, a pouco, para a assimilação da luz expargida 
pela escola technica primaria ou profissional, com o proveito imediato para a 
fortuna publica (REVISTA PEDAGOGIUM, 1924, p.7).  

Dialogar sobre práticas, criações e artes da escola e de outros lugares é pensar e 

pesquisar o cotidiano com Michel de Certeau, cujo argumento é a de uma inversão de 

perspectiva, de um desvio de atenção, dos objetos recebidos para a criação anônima. Passar a 

conhecer e descobrir sentidos nas artes de fazer de professores e alunos e considerar a 

autenticidade dos saberes e valores que transpõem práticas do coletivo escolar, suas 

estratégias e táticas próprias, uma mudança de olhares que se faz presente em pesquisas do 

cotidiano que se ocupam das “artes de fazer”3 dos praticantes, na busca da compreensão de 

suas regras próprias e de seu desenvolvimento seja qual for o seu contexto histórico.  

 A publicação da Pedagogium evidencia claramente uma das intenções do periódico: 

contribuir para o avanço do Rio Grande do Norte por meio de melhorias na educação,  

visando colaborar para a eficiência da prática docente que apresentava-se iniciante nas 

primeiras décadas do século XX. Estes foram os primeiros passos após a criação da Escola 

Normal de Natal, instituição que formava os professores para a atuação nas instituições 

                                                           
3 Grifo do autor. 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



8 

 

primárias do estado. É neste ínterim que se observa a articulação de diferentes saberes 

conjugados, com um interesse em comum, a educação. 

A voz dos escritores: homens e mulheres na construção educacional republicana 

 Tomar por consideração que a história intelectual precisa verificar sobre as formas de 

pensar e de agir dos intelectuais qualificando como base um contexto histórico específico é 

indispensável, pois nos possibilita compreender os fenômenos intelectuais como situados nas 

diversas vertentes culturais, políticas e sociais, além de examinar o lugar social e profissional 

dos agentes na sua relação com suas ações e produção intelectual sem um critério 

determinista.          

 Embasando-se nessas características, Sirinelli (2003) traz em seus textos algumas 

noções comumente utilizadas para o estudo dos intelectuais, como itinerário, geração e 

sociabilidade. Ressalvas feitas a cada uma delas, o autor nos mostra que são significativos 

para o estudo de um grupo de intelectuais como tendo por exemplo, aquele que se constitui a 

partir de uma revista, “pequeno mundo estreito”4 no qual são unidas as relações humanas, as 

sociabilidades intelectuais. Adentro da redação de uma revista ou do conselho editorial de 

uma editora, segundo ele, organizam-se estruturas por vezes difíceis de perceber: 

Entre as estruturas mais elementares, duas, de natureza diferente, parecem 
essenciais. As revistas conferem uma estrutura ao campo intelectual por 
meio de forças antagônicas de adesão – pelas amizades que as subtendem, as 
fidelidades que arrebanham e a influência que exercem – e de exclusão – 
pelas posições tomadas, os debates suscitados, e as cisões advindas. Ao 
mesmo tempo que um observador de primeiro plano da sociabilidade de 
microcosmos intelectuais, elas são aliás um lugar precioso para a análise do 
movimento das idéias. Em suma, uma revista é antes de tudo um lugar de 
fermentação intelectual e de relação afetiva, ao mesmo tempo viveiro e 
espaço de sociabilidade, e pode ser, entre outras abordagens, estudada nesta 
dupla dimensão (SIRINELLI, 2003, p. 249). 

 

Um debate relevante também deve ser travado com a história das ideias políticas, na 

medida em que, independente de não se confundir com a história intelectual ou dos 

intelectuais, há consideráveis pontos de contato entre as áreas. Seguindo os caminhos 

propostos por Jean-François Sirinelli ao estudar as ideias políticas, poderíamos estender esta 
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afirmação para as ideias culturais, não no intuito de consolidar de forma definitiva “culturas 

políticas”, mas com o proposito de assimilar melhor os sistemas de representações das 

sociedades, isto é, as ideias atuam na sociedade, mas o fazem por meio de intelectuais que as 

produzem, debatem e problematizam a partir de certos lugares, sociais e intelectuais, como, 

por exemplo, as revistas educacionais. 

Investigar sobre as ideias políticas em um periódico educativo significa compreender, 

não como um contexto no qual se estabelece o trabalho intelectual, mas relacionado ao mundo 

social e político no qual ele está inserido. As ideias não são entendidas, assim sendo, como 

algo exterior a esse mundo, mas como essência mesma da tarefa dos intelectuais que se 

expressam, através das ideias, suas matérias primas, sobre a realidade vivida, que eles 

procuram, ao mesmo tempo, interpretar e modificar. 

Nesse seguimento, ainda nos inspirando na proposta de Sirinelli (2003), é necessário 

compreender as revistas culturais e, de forma mais específica, neste estudo, a revista 

Pedagogium, como um veículo de comunicação de ideias sobre aspectos culturais, debates 

intelectuais, políticos, ideológicos. Como aponta o autor, as revistas culturais configuram um 

conjunto ou espaço de discursos múltiplos e contraditórios, que só se deixam ler a partir da 

relação texto-contexto, discursos intimamente relacionados ao momento de aparecimento da 

revista, no caso específico da Pedagogium de 1924, por ser o primeiro ano de funcionamento 

do Departamento de Educação, que instaurou um novo momento para o ensino norte-rio-

grandense, pois nas pautas modernizadoras do governo José Augusto (1924-1927), o estado é 

requerido como objeto de intervenção social destinado, por meio de suas instituições, ao 

regramento de novos valores e práticas de uma ordem urbana e industrial, fato que exigiu um 

esforço significante de seus agentes idealizadores ao qual se incorporavam as marcas de 

progresso e de futuro moderno. Os intelectuais, atores, autores e intérpretes da política e da 

cultura, com criticidade inúmeras vezes utilizam a imprensa para difundir suas ideias e 

pensamentos, tornando-se os periódicos espaços privilegiados de debate intelectual em 

diferentes épocas. 

Sobre o que já foi estudado e analisado vale ressaltar sobre a organização em que a 

revista Pedagogium se dava no século XX, a legitimação intelectual era em sua grande 

maioria composta por homens, e os cargos de excelência nas áreas administrativas e de 

inspetoria também eram destinados a tais, No capítulo intitulado “Pelo Magisterio” é exposto 

os atos de comissão do estado, no decorrer do texto é apresentado dia após dia o nome das 
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pessoas nomeadas que assumiriam suas “cadeiras” (como é afirmado na revista) desde 01 de 

Janeiro a 04 de fevereiro. É apresentado os resultados dos concursos e as maiores pontuações 

são femininas, mesmo que em minoria, o que nota-se é que apesar das pontuações nos 

primeiros lugares os destaques intelectuais e melhores postos de trabalho são para o público 

masculino.             

 

Considerações: aspectos de produção, circulação e recepção 

 

Sobre o que salientamos a respeito dos trabalhos desenvolvidos com o impresso 

pedagógico no Rio Grande do Norte, em especial a Revista Pedagogium, é possível redigir 

alguns procedimentos que podem ser considerados de particular importância para explorar 

fontes dessa natureza. Este estudo busca demonstrar a relevância dos impressos para se pensar 

e estudar educação, como também o valor que os impressos pedagógicos trazem para 

formação dos professores e dos leitores. Para além da função de auxiliar professores, deve-se 

assinalar que o periódico em pauta, adota outra função, socializar posicionamentos e 

interesses de uma classe e nutrir o sentimento de construção da educação com bases modernas 

na sociedade norte-riograndense. 

Todos esses elementos conferem a este impresso pedagógico espaço de proeminente 

destaque, e a investigação proposta para ele propõe colaborar no progresso do conhecimento 

da história educativa, mediante o exame dessa fonte e a sistematização de informações 

capazes de favorecer o desenvolvimento de futuras pesquisas. 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, a revista Pedagogium compõe uma 

parte da tradição de um povo, a cultura daquela determinada época, seus modos, saberes 

estruturados, e impostos como único e válido. Por isso tomado como fonte para pesquisa, 

proporciona ao pesquisador informações ricas sobre o campo educacional, sem caráter 

julgador, mais sim reflexivo e investigatório sobre essa vertente de estudo fascinante que é a 

história. 
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