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RESUMO
A Deutsche Schule, uma escola alemã, sediada na capital do Paraná, é o objeto de estudos desta
investigação histórica que compreende o período 1884-1917. Utiliza-se da cultura escolar como
categoria de análise, pelo seu caráter aglutinador, abarcando diversos aspectos institucionalizados
da organização escolar bem como as maneiras de pensar e agir da sociedade na qual ela se insere.
Nesta perspectiva, a elaboração deste trabalho pautou-se por tentar compreender as imbricações
entre escola/sociedade e/ou educação/cultura, tornando visível aquele espaço criado e mantido
por imigrantes alemães e/ou seus descendentes. A investigação apoiou-se em fontes diferenciadas
– a imprensa local, as Correspondências de Governo, a legislação vigente, os materiais
produzidos por e para a escola – as quais, analisadas relacionalmente, possibilitaram uma
aproximação com a individualidade dessa instituição de ensino e a interpretação das práticas
escolares ali realizadas.
Palavras-chave: História da Educação, cultura escolar, imigração alemã.

ABSTRACT
Deutsche Schule, a German school located in the capital of the state of Paraná, is the object of
study of this historical investigation that encompasses the period of 1884-1917. It utilizes the
school culture as an analysis category, due to its unifying character, including several
institutionalized aspects of the school organization, as well as the ways of thinking and acting of
the society in which it was inserted. With such perspective, the elaboration of this study intends
to understand the liaisons between school/society and/or education/culture, highlighting the space
that was created and kept by German immigrants and/or their descendants. The investigation was
based upon different sources – the local press, Government Correspondences, the current
legislation of the time, material produced by and for the school – which, analyzed in relation to
each other, provided proximity to the individuality of this educational institution, and the
interpretation of the school practices that were utilized there.
Keywords: History of Education, school culture, German immigration.

RÉSUMÉ

Une école allemande située dans la capitale du Paraná, la Deutsche Schule, constitue l’objet
d’étude de cette recherche historique sur la période qui s´étend de 1884 à 1917. En raison de son
caractère réunisseur, c’est la culture scolaire que l’on utilise ici comme catégorie d’analyse,
cernant par là plusieurs aspects institutionalisés de l’organisation scolaire, ainsi que les façons de
penser et d’agir de la société à laquelle appartient l’école. Dans cette perspective, cette étude a
tenté de comprendre les imbrications existantes entre l’école et la société et/ou l’éducation et la
culture, en rendant visible l’espace créé et maintenu par des immigrants allemands et/ou leurs
descendants. L’investigation sus-dite s’est appuyée sur différentes sources – la presse locale, les
correspondances gouvernementales, la législation en vigueur, les matériels produits par et pour
l’école – lesquelles, analysées et confrontées les unes aux autres, ont permis un rapprochement
entre la particularité de cette institution et l’interprétation des pratiques scolaires qui y étaient
réalisées.
Mots-clés : Histoire de l’Éducation, culture scolaire, immigration allemande.

ZUSAMMENFASSUNG
Die Deutsche Schule, eine Schule der deutschen Sprache, mit Sitz in der Hauptstadt des
Bundesstaates Paraná, ist das Thema dieser Forschungsstudie der Historie, die sich mit der
Zeitspanne von 1884 bis 1917 befasst. Als Basis diente die fortführende Kultur der Schule
während dieser Zeit, da ihre Aufgabe als ein Bindemittel mitwirkt, sowie auch die Aspekte die
spezifisch sind für eine fremdsprachige Schulorganisation und vor allen das Denken und die
Verhaltungsweise der Umwelt in welcher sie sich befindet. Die Arbeit wurde von diesen
Perspektiven aus aufgebaut, mit dem Versuch verschiedene Ansichten zu verstehen die sich
ergeben zwischen Schule / Gesellschaft und/oder Erziehung / Kultur, und dadurch den Raum
sichtbar zu machen der von den deutschen Einwandern und ihren Nachkommen ins Leben
gerufen wurde und erhalten worden ist. Die Forschung basiert sich auf verschiedenen Quellen die lokale Presse, die Korrespondenz der Behörden, die Gesetze im Lauf der Zeit und der zur Zeit
gültigen, die Unterlagen die durch oder für die Schule zusammengestellt wurden - das alles
zusammen ermöglichte eine Annäherung an die Individualität dieses Erziehungsinstitutes sowie
auch die Auslegung der Praktiken die dort durchgeführt worden sind.
Schlüsselworte – Geschichte der Erziehung, Schulkultur, Deutsche Einwanderung.
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