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Resumo de Tese de Doutorado

Esta tese apresenta um estudo sobre a educação brasileira no início do século XX, tendo
como fonte primária a revista A Escola, publicada em Curitiba-PR no período
compreendido entre 1906 a 1910, e como objetivo discutir a disseminação da ideologia
liberal nos primórdios republicanos no Brasil. Especificamente, propõe-se identificar as
influências do liberalismo na educação, nas mudanças do trabalho docente e na propagação
do método intuitivo como modelo ideal de ensino. A partir do pressuposto do materialismo
histórico, os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa seguiram as seguintes
etapas: revisão bibliográfica, levantamento e catalogação da Revista A Escola junto ao
Arquivo Público do Paraná e Biblioteca Pública localizados em Curitiba, seleção dos
artigos relevantes para o desenvolvimento da pesquisa e análise e discussão dos artigos
selecionados, tendo em vista os objetivos propostos para a pesquisa e a escrita da tese
organizada em três partes. Na primeira seção, são abordados, os princípios do liberalismo,
tomando por base os autores clássicos Locke e Smith, a fim de evidenciar o liberalismo
como embasamento filosófico e político, bem como a sua utilização enquanto ideologia.
Em seguida, analisa-se a relação entre liberalismo e Estado e a sua disseminação no Brasil
após a proclamação da República. Trata, ainda, do liberalismo na educação, tendo como
fonte a revista A Escola, abordando, especificamente, a educação escolar como redefinição
do trabalhador livre e sua utilização como estratégia prioritária, fundamentada na
Pedagogia Liberal durante a primeira República do Brasil. Culmina com a discussão sobre
o trabalho docente e o método intuitivo como forma de homogeneização desta proposta. As
reflexões que suscitam do estudo na revista A Escola, apontam os discursos, os anseios, as
conveniências, os interesses da sociedade em relação à educação, fornecendo pistas sobre
as repercussões e polêmicas instauradas, e mais, contribuindo sobremaneira para a
compreensão das situações da contemporaneidade. Os resultados desse estudo permitem
concluir que a educação no estado do Paraná, no início do século XX, foi marcada pela
influência da ideologia liberal, e essa foi amplamente disseminada nas folhas da Revista A
Escola.
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