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RESUMO 

 

A presente dissertação analisa o surgimento e as transformações dos exercícios 

nos livros didáticos de Geografia publicados no Brasil. A pesquisa analisou as mudanças 

e permanências no ensino da Geografia escolar a partir dos exercícios que compõem os 

livros didáticos do Ensino Secundário dessa disciplina no período entre 1880 até a 

década de 1930. A primeira data corresponde ao período de crença no progresso da 

sociedade brasileira, expresso numa ruptura metodológica e epistemológica no campo 

do ensino, que, antecede a Proclamação da República no Brasil, a partir das reformas 

pedagógicas que propunham renovações dos métodos, por um saber mais prático, que se 

apoiava nos elementos pedagógicos ofertados pela execução dos exercícios e a última a 

organização de um novo projeto educacional, marcado pela institucionalização de uma 

orientação francesa na Geografia escolar, em que Carlos Miguel Delgado de Carvalho e 

Raja Gabaglia propõem mudanças que rompem com a abordagem metodológica 

tradicional da época. O estudo tomou por base os exercícios presentes nos livros 

didáticos destinados ao Ensino Secundário a partir da análise das obras: Methodologia 

do ensino geográfico, de Delgado de Carvalho (1925) e Práticas de Geographia, de Raja 

Gabaglia, publicado na década de 20 do século XX. Procuramos compreender a 

influência de determinados saberes metodológicos no processo de inserção dos 

exercícios nesses manuais, bem como a forma como os exercícios expressam tais 

saberes nos livros didáticos da época. Nessa perspectiva, o estudo pauta-se em uma 

reflexão histórica sobre as metodologias aplicadas ao ensino da Geografia escolar e, 

busca compreender o papel do livro didático para a disciplina. Em nossas análises 

buscamos entender quais as intenções e os interesses pedagógicos que estavam 

refletidos na elaboração dos exercícios. Para fazer essa discussão, partimos de alguns 

questionamentos e indagações: Para que grupos os exercícios foram pensados? Por que 

os livros trazem exercícios? Qual sua relação com os ideais da Escola Nova? E, por que 

esse novo método passa a ser recomendado aos livros didáticos? Assim o presente 

trabalho traz uma discussão das abordagens dada aos exercícios nos livros didáticos de 

Geografia no Ensino Secundário, buscando entender suas finalidades e objetivos de 

aprendizagem e, também como esses se configuram como estratégias importantes para 

entendermos a noção de Geografia escolar e sua relação com os discursos políticos, 

econômicos, culturais, entre outros, difundidos no período estudado. 
 

Palavras-chave: Geografia escolar. Livro didático. Exercícios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present  work  is an attempt of analysing the birth and the transformations of the 

exercises founded in the Geography books published in  Brazil.This work analysed what 

changed and what remained in the teaching of Geography throught exercises founded in 

the didactic books of the SecondarySchool in the period between 1880 till the decade of 

1930.The first date corresponds to a period of enlargement of the number of 

publications of the Brazilian didactic books written by Brazilians and the last 

corresponds to the organization of a new educational project marked by the 

institutionalization of a French orientation in the studies of Geography, in which 

Delgado de Carvalho and Raja Gabaglia propose changes that broke with the traditional 

methodological approach of that period.This work was based in the exercises founded in 

the didactic books used in the Secondary School based in the analysis of the books: 

Methodologia do ensino geográfico by Delgado de Carvalho(1925) and Práticas de 

geografia by Raja Gabaglia published in the decade of the twenties in the twentieth 

century.We  tried to learn the influence exerted by some knowledges in the process of 

inserting  exercises in these textbooks, as well as the way exercises express such 

knowledges in the didactic books of that period. In this perspective, this work attempts 

to make a historical reflection about the methodologies applied to the teachings of 

Geography at school and tries to learn the importance of the didactic books to that 

subject. In our analysis we tried to understand which intentions and pedagogic interests 

were reflected in the elaboration of the exercises. In order to make this discussion, we 

began making some questionings and indagations. For which groups the exercises were 

thought? Why do books bring exercises? What is the relationship with the ideals of the 

New School? And why is this new method recommended to the didactic books? 

Therefore, the present work also makes a discussion about the approaches that were 

given to the Geography didactic books in the Secondary School, trying to understand 

their aims and objectives in learning and also these exercises show important strategies 

in order to understand the importance of Geography in the context of school and its 

relationship with the political, economic and cultural speeches, among others, 

disseminated in the period that was studied. 

 

 

Key words: School Geography, Didactic book, Exercises. 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO: O PERCURSO DA PESQUISA 

 

A presente dissertação intitulada: Os exercícios nos livros didáticos de Geografia 

no Brasil: mudanças e permanências (1880-1930) traz uma discussão sobre as 

metodologias aplicadas ao ensino escolar, focada no surgimento dos exercícios nos 

livros didáticos de Geografia publicados no Brasil e busca compreender o papel desses 

livros para a constituição da disciplina no contexto abordado pela pesquisa. 

Este estudo analisou historicamente o surgimento e as transformações dos 

exercícios presentes nos livros didáticos destinados ao ensino secundário de Geografia a 

partir da análise das obras: Methodologia do ensino geographico – Introdução aos 

estudos de Geographia Moderna, de Delgado de Carvalho, publicada em 1925 e Práticas 

de Geographia: para uso do Collégio Pedro II e no Ensino Secundário e Normal, de 

Raja Gabaglia, publicado em 192-
1
. 

Sobre as análises ressaltamos que a nossa pesquisa não se encarregou apenas de 

discutir o processo de aparecimento desses exercícios nos livros didáticos da época, 

nem tampouco se deteve a exemplificar a presença desses nas obras supracitadas. Os 

nossos resultados estão também embasados nas análises de obras didáticas que não 

apresentavam esses exercícios, isto é, que não incorporavam o debate desencadeado, no 

período referente ao recorte histórico aqui estabelecido, sobre essa nova metodologia, 

que objetivava alterar a forma de ensinar e aprender, portanto, parte da maneira de se 

produzir conhecimento escolar. 

Compreendemos que os exercícios, sejam nos livros didáticos ou elaborados 

pelos os professores, são trabalhados a partir de finalidades e objetivos de 

aprendizagem, com base em uma metodologia de ensino determinada. Assim, se 

entendemos que os exercícios representam um discurso das metodologias de ensino, 

esses se configuram como peças importantes para entendermos a noção de Geografia 

escolar e sua relação com os discursos políticos, econômicos, culturais, entre outros, 

difundidos em um determinado período. No caso do recorte histórico da nossa pesquisa 

destacaremos a Primeira República.  

Optamos por esta temática há algum tempo, uma vez que temos desenvolvido 

pesquisas na área de História da Educação, enquanto bolsistas do Programa 

                                                 
1
 O arquivo que dispomos é digital e não aparece o ano dá obra, está apagado. Ou seja, o estado de 

conservação da obra original já está bem ruim. 
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Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC
2
, e também pelo fato de termos 

discutido o livro didático em uma perspectiva histórica em nosso trabalho de conclusão 

de curso
3
. Este último constitui o peso maior da escolha, pois foi a partir das 

inquietações e dos questionamentos levantados na construção desse trabalho, que surgiu 

o interesse pela problemática que hoje estudamos.  

Assim, conduzida por motivações de uma pesquisadora iniciante e 

compreendendo a relevância de fazer parte de uma pesquisa científica, ingressei no 

Grupo de Pesquisa Ciência, Educação e Sociedade – GPCES – Universidade Federal da 

Paraíba - UFPB.  Por meio das pesquisas realizadas no referido grupo, especialmente 

aquelas realizadas em projetos PIBIC, começamos a nos aproximar do nosso objeto, 

agora com olhar de pesquisadores, podendo analisar nesse momento não apenas os 

conteúdos trazidos pela obra didática selecionada para a pesquisa, mas tendo como foco 

principal, o livro como um produto cultural, centrado também na sua materialidade.  

A partir das pesquisas supracitadas, ainda na graduação, tivemos a oportunidade 

de ter contato com livros didáticos que propiciaram o “nascer” desta pesquisa, pois 

observávamos que algumas obras dispunham de exercícios e outras não, e outras ainda 

constavam como lições de coisas
4
.  

Dentre as atividades solicitadas no momento das disciplinas cursadas no 

mestrado realizamos um levantamento bibliográfico do acervo acadêmico sobre o nosso 

objeto de estudo. A pesquisa foi realizada no site da CAPES Coordenação de 

Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior (CAPES), na página da associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), no espaço reservado a 

publicações de dissertações e teses. Além desse levantamento também buscamos junto a 

outras instituições de ensino e de pesquisa e junto aos pesquisadores do GPCES outras 

teses e dissertações que se remetessem ao tema em tela. 

                                                 
2
 Trabalhamos com os materiais didáticos, especificamente com livro didático, no Projeto intitulado – 

Materiais didáticos no ensino primário e normal da Paraíba (1886-1930), sob orientação do Prof.º Dr. 

Wojciech Andrzej Kulesza, da UFPB.   

3
 Desenvolvemos um trabalho no qual discutimos o livro didático em uma perspectiva histórica, a partir 

de sua importância enquanto objeto de uso tanto do professor quanto do aluno. O trabalho teve como 

título: Livro didático de Língua Portuguesa em debate: de 1980 aos dias atuais, sob a orientação da 

Profa. Dra. Maria Lúcia da Silva Nunes, do Centro de Educação, da UFPB. 

4
 As lições de coisas se baseavam principalmente no ensino que estimulava os alunos a observarem os 

fenômenos estudados, na representação ou explicação desses por meio de imagens, entre outros materiais 

como: mapas, coleções de insetos e de minerais, globos terrestres, etc. É interessante apontar que as 

chamadas lições de coisas estavam para atender às necessidades de ensino apontadas pelo método 

intuitivo que visava a valorização dos sentidos da criança em seu processo de aprendizagem 

(VALDEMARIN, 2004). 
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O objetivo desse levantamento inicial foi fazer um apanhado das discussões 

existentes sobre livro didático de Geografia em acervos acadêmicos, fazendo um 

histórico das pesquisas que vem sendo realizadas em âmbito nacional, entre os anos de 

2005 a 2010. Nesse procedimento priorizamos as teses e dissertações dos referidos anos 

em virtude de que as pesquisas mais recentes podem apontar, com mais precisão, os 

números e tipos de investigações que vêm sendo realizadas sobre livro didático na área 

de História da Educação.    

Nessas investigações pudemos constatar que vários olhares vêm sendo lançados 

sobre o papel e atuação do livro didático na vida escolar, a partir de questionamentos 

como: contribui ou limita? Amplia saberes ou fixa normas? Ou ainda, a serviço de quem 

os livros escolares estão presentes na escola? Nessa perspectiva, interessa-nos entender 

e enxergar os livros didáticos como um recurso didático, e assim, como um produto 

utilizado com fins políticos.  

A partir dos dados catalogados nesse levantamento bibliográfico podemos dizer 

que o campo de pesquisas sobre livro didático é relativamente pequeno, principalmente 

no que tange ao livro didático de Geografia. Os dados numéricos podem confirmar tal 

afirmação: em um universo de 119 dissertações publicadas nos programa de Educação 

brasileiros no ano de 2008, apenas 5 refere-se à temática - livro didático de Geografia. 

Permanecendo essa proporção nos demais anos pesquisados, mesmo quando elencamos 

outros nomes para realizar a busca, tais como: livro, livro didático, livro escolar, livro 

de leitura, livro do aluno, manual didático, manual pedagógico, entre outros. A tabela 

abaixo mostra a predominância das pesquisas sobre os livros didáticos voltadas para 

abordagem exaustivas dos conteúdos:  
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Tabela com número de dissertações publicadas sobre livro didático de 

Geografia entre 2005 e 2010. 

 

Principais Temáticas discutidas Ano Quant. 

Formação docente e análise manual 2008 1 

Representação espacial em sítios educativos 2009 1 

Interpretações sobre a industrialização na Região Sul do Brasil 2008 1 

Ideia de América Latina 2009 1 

Nordeste brasileiro 2008 e 2009 2 

Região e regionalização 2009 1 

Representações sociais e questão ambiental 2008 e 2009 2 

A relação entre o ensino e o uso-prática de ensino 2008 e 2009 2 

Transposição didática 2007 1 

Cartografia dos Livros Didáticos de Geografia 2007 1 

Questão agrária 2009 1 

Livro didático e imagens do leitor 2005 e 2008 2 

A poesia nos livros didáticos 2006 e 2007 2 

A representação dos índios 2006 1 

A ludicidade e sensibilização da leitura 2006 1 

Gêneros textuais 2007 e 2008 2 

Análise linguística 2007 1 

Análise de material didático 2007 1 

Total 25 

Fonte: Elaborado a partir de dados coletados no site da ANPED e Simpósio 

Internacional do livro didático – 2007  

 

Perspectiva ideológica e de análise do conteúdo 

 

Fazendo uma leitura desta tabela logo podemos identificar que dos poucos 

achados sobre a temática pesquisada – livro didático de Geografia, sua maior parte está 

centrada na análise dos conteúdos que estão postos nos livros didáticos.  

E ainda, é com base na leitura dos resumos de teses e dissertações publicadas 

nesses periódicos que podemos identificar e reforçar a afirmação de que ainda 

permanece, na grande maioria dos trabalhos, a opção por uma análise sobre ideologias 

dos conteúdos, voltada para desvendá-lo a partir dos interesses e das intencionalidades 

postas pelos livros escolares. 

Feita a pesquisa no site da ANPED, fizemos uma busca nos trabalhos publicados 

no último Simpósio Internacional – Livro didático: Educação e História, em São Paulo, 

no período de 05 a 08 de novembro de 2007, evento que reuniu pesquisadores nacionais 

e internacionais sobre a temática. Ao analisarmos os Anais percebermos dados bem 

parecidos com aqueles encontrados no campo de pesquisa restrito a teses e dissertações. 
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Dos trabalhos publicados, apenas três discutem livro didático de Geografia ou algo 

referente à Geografia escolar. A saber: Beleza e preconceito: o discurso geográfico 

escolar em um livro didático da década de 1940 – Geografia Elementar, de Claudio 

Thomas, de autoria de Manoel Rodrigues Chaves (UFG) e Juliano Rosa Gonçalves 

(ITOP); O livro didático de geografia em Pernambuco no século XIX: uma relação entre 

a legislação e a elaboração, de autoria de Maria Adailza Martins de Albuquerque 

(UFPB) e o trabalho Legislação e o livro escolar de Geografia – localizando questões 

entre Brasil e Espanha no século XIX, de autoria de Ivaine Maria Tonini
5
.   

A partir dos dados coletados nesse levantamento bibliográfico e das análises dos 

trabalhos elencados fica evidente a relevância de pesquisarmos esse tema, ainda mais 

nessa perspectiva que toma o livro didático a partir de sua materialidade.  Pois, poucos 

são os estudos que se preocupam com o livro didático enquanto produto cultural, e mais 

raros ainda são aqueles destinados a estudá-lo em uma perspectiva histórica, e mais 

especificamente sobre livro didático de Geografia, a partir do estudo dos exercícios.  

Choppin (2004) ao fazer uma análise do “estado da arte” sobre livros didáticos 

aponta duas dificuldades para a realização de pesquisas sobre livros didáticos, a questão 

do campo de pesquisa recente, em especial no que se refere à literatura didática e 

edições (em geral temos artigos em revistas ou no máximo capítulos de livros, e mais 

recentemente, já dispomos de alguns sites); quanto às barreiras da língua, pois as 

bibliografias completas e originais, geralmente os textos são redigidos em inglês, 

idioma nem sempre dominado pelos pesquisadores.   

O enfoque demasiadamente centrado no conteúdo dos livros (no texto) e, 

portanto, preocupado excepcionalmente com as ideias e ideologias por eles veiculadas, 

deu lugar, nos últimos anos, a um interesse de pesquisa cada vez maior sobre seus usos, 

que basicamente desviou o olhar dos pesquisadores, voltando-se, agora, especialmente à 

sua materialidade. Nas últimas três décadas podemos verificar um número considerável 

de análises que utilizam o livro didático como fonte de pesquisa, mostrando o crescente 

interesse entre os pesquisadores por essa problemática. No entanto vale ressaltar que 

mesmo não sendo a questão ideológica um eixo central do nosso trabalho, não 

deixaremos de nos referir a ela, uma vez que, em muitas abordagens não temos como 

discutir outras temáticas sem passar pelo campo da ideologia. 

                                                 
5
 Ver trabalhos completos nos anais do Simpósio Internacional – Livro didático: Educação e História, em 

São Paulo, no período de 05 a 08 de novembro de 2007. 
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Nesse sentido entendemos que este estudo se constitui em uma discussão 

interessante para abordarmos os conhecimentos transmitidos pela escola no momento de 

transição entre o final do Império e início da Primeira República (1880-1930), pois 

nesse período, esses eram de fundamental importância para pensar o ideal de educação 

que se almejava na época, a partir das colocações referentes à centralidade dos debates 

sobre educação.  

Enquanto formação do povo brasileiro, discutir esse marco histórico, definido 

como final da Monarquia e nascimento da Primeira República implica não somente 

enfatizarmos as inovações propostas pela República, sejam elas no campo social ou 

educacional, de modo a determo-nos apenas nas mudanças anunciadas por essa nova 

ordem de Governo. Implica, sobretudo, analisarmos as permanências que se 

perpetuaram nas tramas das relações sociais no período final da Monarquia, que 

silenciosamente, adentra as entrelinhas do novo tempo aclamado pela Primeira 

República. 

Naquele momento uma nova ordem operava no Brasil, o liberalismo passa a 

controlar racionalmente a manutenção de privilégios. São homens livres, porém presos a 

uma estrutura silenciosa que oprimi e alimenta a duras ações a vida humana. As 

necessidades sociais casavam com a presteza que era própria do favor, que firmava e 

garantia o liberalismo (SCHWARZ, 2000). A vida ideológica permeava diversas áreas, e 

era movida e sustentada pela atuação do favor, que se torna algo necessário a 

manutenção das esferas de produção. Com isso, identificamos a atuação da prática do 

favor como forte mecanismo de poder e controle, tanto no mundo escravo quanto no 

liberal. 

Em outras palavras, podemos dizer que as universalidades atuavam na 

construção das máscaras sociais, silenciando as contradições presentes entre nós, haja 

vista que a proclamação do regime republicano (1890) ocorreu em um ano após a 

Abolição dos escravos em 1988. O que fez desse momento, não muito tranquilo, e 

fortemente marcado por grandes contradições e disparidades que ainda hoje compõem 

as raízes sociais brasileiras. 

No campo educacional enfatizamos a ideia de criação de um sistema nacional de 

ensino, pensado no século XIX com o propósito de formular um currículo que unisse o 

pedagógico e o social, uma vez que estávamos em processo de constituição do Brasil 

enquanto nação. A questão educacional era uma preocupação permanente entre os 
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intelectuais e partidos políticos da Primeira República, pois o domínio sobre a educação 

era algo estratégico na consolidação de um projeto de sociedade (VALLE, 1997). 

Diante do exposto a nossa dissertação tem como objetivo geral analisar o 

surgimento e as transformações dos exercícios que compõem os livros didáticos do 

Ensino Secundário da disciplina escolar Geografia no período entre 1880 até a década 

de 1930. Procuramos, a partir dos livros didáticos de Geografia, compreender o papel de 

determinados saberes metodológicos no processo de inserção dos exercícios nesses 

manuais, especificamente, a forma como os exercícios expressam tais saberes e também 

como esses estavam postos nos livros didáticos de Geografia do Ensino Secundário. 

Para responder a esses questionamentos, estabelecemos como recorte histórico o 

período entre os anos de 1880 e 1930. A primeira data corresponde ao período de crença 

no progresso da sociedade brasileira, expresso numa ruptura metodológica e 

epistemológica no campo do ensino, que, antecede a Proclamação da República no 

Brasil, a partir das reformas pedagógicas que propunham renovações dos métodos, por 

um saber mais prático, que se apoiava nos elementos pedagógicos ofertados pela 

execução dos exercícios e a última a organização de um novo projeto educacional, 

marcado pela institucionalização de uma orientação francesa na Geografia escolar6, em 

que Carlos Miguel Delgado de Carvalho e Raja Gabaglia propõem mudanças que 

rompem com a abordagem metodológica tradicional da época.  

No que se refere aos autores de livros didáticos do período estudado destacamos 

a importância desses para os momentos de rompimento de paradigmas da Geografia 

escolar, em especial, pela amplitude de divulgação de suas obras. A obra Methodologia 

do Ensino Geographico – Introdução aos estudos de Geographia Moderna, de Carlos 

Miguel Delgado de Carvalho, publicado em 1925, representou um marco nas 

abordagens metodológicas, apresentando uma Geografia moderna a partir de um texto 

diferente e inovador, não mais apoiado no modelo de catecismo ou dialógico, já que tal 

livro estava organizado de forma corrida e com caráter prático. O livro Práticas de 

Geographia: para uso do Collégio Pedro II e no Ensino Secundário e Normal, de Raja 

Gabaglia da década de 20 do século XX, constitui-se em objeto de análise devido a sua 

                                                 
6
A esse respeito Oliveira (2010) coloca que [...] É inegável que houve a importação de um modelo 

francês, que buscava o desenvolvimento do patriotismo na França, a partir da presença da geografia no 

currículo [...].  O Estado Brasileiro, incorporando o modelo desse país, nos faz pensar que esses 

elementos se reproduziram da mesma forma no Brasil. Porém, a mera inserção da geografia no currículo 

prescrito (o que só ocorre de forma autônoma a partir de 1856 (já que desde 1837, no currículo do 

Colégio Pedro II a geografia era ministrada junto com a disciplina de história), não significaria o 

desenvolvimento dessas ideias nacionalistas no currículo real do ensino secundário brasileiro [...] (p. 62). 
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ampla exposição de exercícios práticos, representando um manual prático para os 

professores e um guia para os alunos exercitarem seus aprendizados. 

Delgado de Carvalho e Raja Gabaglia estavam engajados nos debates da Escola 

Nova, compondo um grupo de intelectuais que buscavam alternativas para adotarem 

uma perspectiva inovadora, tanto do ponto de vista da Geografia quanto da metodologia 

de ensino. Ambos em seus estudos demonstravam a preocupação em tornar a Geografia 

moderna e de cunho mais prático, atendendo assim, as indicações pregadas pelos 

escolanovistas. 

Em nossas análises buscamos entender como os exercícios estavam expressos 

nos livros e, de que maneira refletiam a Geografia do Brasil do Ensino Secundário. 

Quais as estratégias de aprendizagem adotadas por meio dos exercícios para se 

transmitir essa Geografia escolar embasada em moldes modernos e práticos. Tendo em 

vista o período estudado (1880 – 1930), estamos tomando o livro didático como recurso 

didático utilizado pelo professor, pois aos alunos cabia a tarefa de responder às lições, 

como uma forma de memorização (ALBUQUERQUE, 2010).   

Ainda acerca do recorte temporal (1880 – 1930) da pesquisa, sobre o nosso 

objeto, que são os exercícios, Chervel (1990) enfatiza que: 

Os exercícios podem então se classificar em uma escala qualitativa; e a 

história das disciplinas descobre uma tendência constante que elas 

apresentam a melhorar a posição de suas baterias de exercícios. Assim, a 

renovação pedagógica de 1880 proscreve os exercícios “passivos” e dá 

preferência aos exercícios “ativos” (p. 204).   

Essa colocação de Chervel aponta também a ênfase dada aos exercícios na 

França nos anos que antecedem a Proclamação da República no Brasil, nas reformas 

pedagógicas que propunham renovações dos métodos, por um saber mais prático, que se 

apoiava nos elementos pedagógicos ofertados pela execução dos exercícios. Segundo 

Itamar Freitas (2009) os exercícios são componentes básicos na composição de uma 

disciplina escolar, e também, fazem parte de qualquer sequência didática sugerida no 

ambiente escolar.   

Na pesquisa tentaremos compreender os motivos que levaram às mudanças 

metodológicas no ensino de Geografia, bem como, as implicações para essa disciplina 

escolar de questões ideológicas, como: a política de controle social, as representações 

culturais e os modelos político-econômicos, presentes nos livros didáticos do Ensino 

Secundário, observadas a partir dos exercícios propostos pelos autores.  
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O corpus documental da dissertação está voltado para o estudo do livro didático 

enquanto fonte de pesquisa e centra-se mais especificamente na análise de uma obra 

didática de Geografia publicada no Brasil, destinada ao Ensino Secundário, 

compreendidas no recorte da pesquisa e que apresenta exercícios. Entretanto, 

recorreremos à análise de outros livros didáticos para compreendermos o surgimento 

dos exercícios no livro que é o foco do trabalho. Além disso, recorreremos também ao 

currículo do Colégio Pedro II, para que possamos compreender as determinações 

estabelecidas por este documento no recorte histórico estabelecido para a pesquisa.  

Logo, o recorte temático toma como fonte os livros didáticos de Geografia do 

Brasil, pautados na proposta de entender como ocorreu o processo de inserção dos 

exercícios nesses livros, pensando como esses tomaram corpo nos textos, bem como, 

relacioná-los com a Geografia escolar do Brasil e seus constituintes expressos no livro 

didático do período da pesquisa. 

O livro didático neste trabalho será visto como material escolar carregado de 

vestígios sobre o ensino, sendo meio para revelar aspectos das práticas escolares em um 

determinado momento histórico (BITTENCOURT, 2004). Entendemos ainda, que “Ele 

é uma mercadoria e, como tal, é dependente das condições materiais, econômicas e 

técnicas de uma determinada sociedade” (BATISTA, 1999, p.566). Para tanto, fizemos 

um levantamento dos livros didáticos, na tentativa de desvendar marcas da educação 

que era ofertada no nosso recorte histórico.  

Este trabalho pretende promover uma reconstrução histórica das metodologias 

aplicadas ao Ensino Secundário da disciplina Geografia, com ênfase no estudo de como 

surgiu e de que forma se processou as mudanças metodológicas a partir do 

aparecimento dos exercícios nesse momento histórico. Haja vista que, em âmbito 

nacional, havia uma tentativa de se modificar a forma de se pensar o ensino. Era preciso 

então, pensar numa metodológica que trabalhasse na perspectiva de integrar objetivos 

pedagógicos e sociais, para assim possibilitar ao povo uma formação enquanto nação 

brasileira.  

A pesquisa pauta-se em uma reflexão histórica sobre os livros didáticos de 

Geografia do Ensino Secundário, com base nas intenções e nos interesses pedagógicos 

que estavam refletidos na elaboração dos exercícios. Para fazer essa discussão, partimos 

de algumas interrogações: Para que grupos os exercícios foram pensados? A partir de 

quando esses livros didáticos passam a trazer exercícios? E, por que somente em 
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determinado momento os exercícios passam a compor os livros didáticos?   

Quanto aos procedimentos metodológicos, destacamos que o início do processo 

de levantamento e catalogação dos livros didáticos de Geografia do período definido 

pela pesquisa, já começou desde o ano de 2007, quando ainda atuando como aluna 

PICIB, do projeto Materiais didáticos no ensino primário e normal da Paraíba (1886-

1930) Materiais didáticos no ensino primário, realizamos grande catalogação em 

bibliotecas que se disponibilizam a fazer a guarda de livros didáticos e também não 

didáticos, no caso apenas dos escolares, a saber: bibliotecas do Centro de Educação e 

Central da UFPB - Coleções especiais, (João Pessoa); do Instituto Histórico e 

Geográfico Paraibano (João Pessoa); do Colégio Marista Pio X (João Pessoa), do 

Instituto de Educação da Paraíba (IEP) e do arquivo do LEPAC do Curso de Matemática 

da UFPB. Porém, além desse levantamento também consultamos o Banco de dados 

Livres, localizado na Universidade de São Paulo – USP, em São Paulo e o Gabinete 

Português de Leitura, localizado na cidade de Recife.  

É importante enfatizar que a pesquisa nos arquivos para fazermos o 

levantamento das fontes documentais, se pautou na busca de entendermos nosso objeto 

de pesquisa. Pensando quais tipos de exercícios estavam presentes nos livros didáticos, 

se mais passivos ou de cunho mais prático. O passo seguinte, após o levantamento das 

fontes nos arquivos, se constituiu na definição dos parâmetros para a análise dos livros 

didáticos selecionados. Esse procedimento visou estabelecer critérios para a 

compreensão das mudanças e permanências que se processaram nos exercícios 

presentes nos livros didáticos de Geografia e possibilitou o momento de construção de 

um dialogo com as fontes estudadas, permitindo a elaboração de uma primeira 

percepção dos arquivos pesquisados. 

Para sistematização dessas colocações abordamos dois pontos que 

compreendemos como eixo central na nossa discussão, no momento da interpretação e 

análise dos dados coletados nos arquivos: o primeiro se constituiu na interação de todas 

as partes da narrativa com as fontes consultadas e o objetivo do trabalho, e o segundo 

esteve voltado para construção do dialogo dessas fontes com as diferentes perspectivas 

teóricas.   

Para a realização da análise partimos do pressuposto de que os exercícios 

propostos nas obras didáticas organizam o trabalho pedagógico em sala de aula, sendo 

mediadores de relações entre os alunos e os objetivos do conhecimento, viabilizando 
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assim, o processo de socialização e interação entre alunos e professores. Para tanto, a 

seguir apresentamos os pressupostos da nossa pesquisa. 

 

1.1 – Nosso ponto de partida 

 

Entendemos que as pesquisas históricas sobre o livro didático, enquanto objeto 

de estudo, devem priorizar aspectos que possam revelar características da educação 

escolar em seu tempo. Cientes de que a construção do conhecimento histórico está 

associada à leitura e a interpretações de fatos, defendemos que, para compreender a 

relação do indivíduo com a sociedade, devemos considerar as influências que permeiam 

essa relação: sejam elas políticas, econômicas, religiosas, sociais e culturais. 

Para Vidal (2005) os estudos de História da Educação estiveram pautados em 

concepções arraigadas à materialidade, desconsiderando a contextualização crítica e as 

análises significativas dos diversos momentos determinantes para a construção da 

educação. Nessa perspectiva se abordava os fatos históricos, na maioria dos casos, como 

prontos e acabados, restringindo as análises e compreendendo como suficiente, um 

conjunto de fatos, datas e fontes documentais para a tarefa de se fazer história
7
. 

Essa maneira de fazer história limita a compreensão do fenômeno histórico em 

sua totalidade, especialmente por desconsiderar as fontes “vindas de baixo”, 

possibilitando o fazer historiográfico com base nos grandes acontecimentos da história 

política. Centrando, portanto, suas abordagens e análises nos fatos marcantes, 

produzindo uma história factual, em que complexos eventos históricos reduzam suas 

discussões e definições a um simples jogo de interesses e de poder entre os “grandes”, 

sejam eles homens ou países. 

Contrário a essa perspectiva Burke (1992) se reporta à possibilidade de se 

desempenhar uma releitura do passado e futuro, como forma de construção de uma nova 

história. Trata-se da necessidade da escrita de novas abordagens sobre páginas históricas 

que, muitas vezes, retratam visões lineares e fechadas, reflexos de épocas caracterizadas 

por construções históricas, nem sempre muito claras e bem definidas.  

Esses debates na História influenciaram os estudos em História da Educação que 

                                                 
7
 O século XX, mais especificamente, os anos trinta, foram fortemente marcados por uma trajetória 

intelectual da École dos Annales, liderada inicialmente por Lucien Febvre e Marc Bloch. Tal movimento 

foi institucionalizado depois de 1945, momento marcado pela história intelectual na França. O objetivo 

desse movimento era combater a história política, tradicional, dos grandes acontecimentos, a história 

factual ou oficial. 
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vêm sendo (re) construídos por meio de uma crescente produção historiográfica, 

temática e teoricamente, diferenciada e fértil, ganhando novos contornos, novas 

perspectivas e novos olhares.  Nesse sentido, há uma preocupação em identificar, em 

diferentes momentos históricos, questões que revelam traços da cultura e dos saberes 

escolares, e assim, poder traçar um panorama que permita percebermos as possíveis 

mudanças e permanências no processo de escolarização (BITTENCOURT, 2003).   

No Brasil, no campo de História da Educação, tem-se a configuração dos 

estudos sobre livros didáticos. Tal iniciativa segue uma tendência internacional e está 

direcionada, especificamente, para materialidade desses livros, deixando um pouco de 

lado, apenas as análises voltadas para os conteúdos. Assim, as pesquisas na área da 

História da Educação sobre livros didáticos têm estimulado investigações sobre as 

ciências eruditas ou de referência (CHERVEL, 1990), as disciplinas escolares e também 

a área de comunicação, esta última buscando compreender o trabalho dos sujeitos 

ligados à editoração dessas obras. Essas pesquisas centraram-se inicialmente sobre os 

livros de História, Geografia e Língua Portuguesa
8
, sendo ampliadas até o campo da 

Sociologia, das Ciências Políticas, da Pedagogia entre outros. 

Os estudos sobre os livros escolares têm ocupado papel de destaque nas 

pesquisas da área da História da Educação, tanto no Brasil quanto no mundo. Como 

expressão dessas pesquisas, no ano de 1989 a UNICAMP (Universidade de Campinas) 

em parceria com o INEP (Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos) publicou O 

catálogo analítico – que sabemos sobre livro didático, que traz o número de estudos 

elaborados no país sobre o livro didático. No ano de 2007, foi realizado o evento 

internacional já citado neste texto, Livro Didático: Educação e História, na Faculdade 

de Educação da USP, que tratou somente de pesquisas desenvolvidos sobre livros 

didáticos e acolheu pesquisadores brasileiros, europeus e latino-americanos de língua 

espanhola.  

Diante do quadro de pesquisas atualmente desenvolvidas sobre livros didáticos 

                                                 
8
 Atribuímos o grande número de pesquisa sobre os livros das disciplinas supracitadas ao fato do primeiro 

ser portador, em geral, da História oficial e seus acontecimentos marcantes, pelo papel desempenhado 

pela Geografia escolar na formação do Estado-nação brasileiro, e o terceiro, trazer registro e modificações 

referentes à linguagem e normas dos textos escritos e falados, sendo grande propagador do padrão do 

sistema educacional de ensino. Além disso, por muito tempo essas disciplinas tiveram fundamental 

importância frente aos objetivos da escola: a construção da identidade nacional; a construção de um ideal 

de cidadania que muda ao longo do tempo; a formação humanística, entre outros. Segundo Bittencourt 

(2004) essas disciplinas, especialmente História e Geografia, eram mais privilegiadas na escola antes do 

desenvolvimento industrial, quando houve maior valorização de disciplinas mais diretamente ligadas à 

produção, tais como Química e Física. 
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no Brasil, identificamos que elas partem de problemas educacionais que se evidenciam 

nas práticas escolares ou de problemáticas mais gerais sobre a educação; de modo que 

não costumam abordar o próprio livro didático enquanto objeto cultural. 

Oliveira (1984) afirma que muitos estudiosos se apropriam dos livros didáticos 

para fazer uma discussão sobre outras problemáticas. Poucos são os estudos que de fato 

tomam o livro didático como fonte de pesquisa, pois, em grande parte, estão voltados 

para questões que afetam o campo social, bem como, o educacional. São trabalhos que 

reúnem a leitura e a interpretação de partes ou fragmentações de um determinado tema 

ou assunto abordado no livro. 

Ainda de acordo com os estudos realizados por Oliveira (1984), além das 

produções com foco nas abordagens e fatos sociais, contemplados nos livros didáticos, 

podemos encontrar um número significativo de pesquisas que tratam da história do 

livro. Nos estudos que abordam sua história, destacamos que são predominantes no 

Brasil: as modificações ou avanços na produção editorial, ou aspectos formais; a 

crescente presença de livros didáticos a partir de 1930, nas escolas públicas atreladas à 

institucionalização do ensino no Brasil e a relação do livro didático com as etapas de 

desenvolvimento educacional do país (OLIVEIRA, 1984). Ou seja, temos a história do 

livro, em alguns casos, associada ao possível “progresso” do sistema educacional 

brasileiro.  

No caso dos estudos voltados para a materialidade, os pesquisadores apontam a 

importância da problematização
9 

pois, esse momento permite traçar a relação das fontes 

com os objetivos e a metodologias adotadas e, desses, com toda a narrativa do texto.  

Desse modo, o livro didático seja ele, problematizado numa perspectiva atual ou em 

qualquer momento de sua história, requer atenção sobre o como abordá-lo, e a partir de 

quais questões devemos estudá-lo.  

Entendendo a importância de sua utilização para compreensão das práticas 

escolares, o estudo desse recurso didático ainda tem muito a ser revelado. Segundo 

Corrêa (2000): 

Desvendá-los requer que se tomem em consideração dois aspectos: primeiro, 

tratar-se de um tipo de material de significativa contribuição para a história 

do pensamento e das práticas educativas ao lado de outras fontes escritas, 

                                                 
9
 A ideia de se trabalhar com a problematização das fontes não é algo somente requerido pelas pesquisas 

sobre os livros didáticos. A problematização dos objetos de estudo vem sendo realizada desde os 

historiadores da École de Annales, a exemplo temos os estudos dos pesquisadores Nora e Le Goff (1988) 

anunciando que é necessário fazer uma história-problema. 
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orais e iconográficas e, segundo, ser portador de conteúdos reveladores de 

representações e valores predominantes num certo período de uma sociedade 

que, simultaneamente à historiografia da educação e da teoria da história, 

permitem rediscutir intenções e projetos de construção e de formação social 

(p.12). 

Assim, compreendemos que o uso de livros e materiais escolares como fontes de 

pesquisas para a História da Educação tem sido intensificado pelos pesquisadores 

devido à sua veemência para compreender a abrangência do cotidiano da escola. Os 

materiais didáticos, mais do que meios de difundir conhecimentos, configuram-se em 

artifícios que, basicamente, estão no centro das ações pedagógicas, sendo esses 

materiais indicadores de saberes capazes de direcionar o processo de aprendizagem 

exercendo, muitas vezes, limites às possibilidades da construção do saber.  

Nos seus estudos sobre livros didáticos, os pesquisadores partem de 

diversificadas premissas. Alguns se detêm nos aspectos ideológicos, outros no papel das 

edições didáticas, outros ainda se preocupam com a materialidade do livro, envolvendo 

o processo de circulação, produção, autoria, e também, as diferentes formas e modelos 

que definem o livro didático ao longo do tempo. Esses estudos sobre livro didático, seja 

em maior ou em menor grau, compartilham da ideia de necessidade de construção da 

história dos manuais escolares. Tais pesquisas entendem o livro didático como um 

recurso didático que possui um passado, uma história que permite ser indagada pelo 

presente, com base em distintos apontamentos acerca de sua utilização e circulação no 

campo educacional. Dessa forma, as investigações sobre esse objeto se dividem 

basicamente em três grupos.  

Para as investigações que se voltam para análise dos manuais escolares na 

perspectiva dos conteúdos ideológicos, podemos destacar os estudos de Batista; Rojo e 

Mink; (2005). Já no caso das investigações que tomam o livro didático a partir de suas 

práticas escolares e representatividade social, em especial sua relação com a formação 

do Estado nacional, temos os pesquisadores Chartier (1991) e Certeau (1982). Por 

último, temos as investigações do grupo que trabalha com este objeto pedagógico com 

foco na sua materialidade, a exemplo do Brasil podemos citar os trabalhos de 

Bittencourt (1993, 2004, 2008), Munakata (1997), Corrêa (2006), Peres e Tambara 

(2003), Frade; Maciel (2006), Teixeira (2008), Gatti Jr (2005) e Albuquerque (2010) e 

na França, destacamos as pesquisas de Choppin (2002).  

Para os estudiosos dessa área de estudo sobre a História da Educação e do ensino 

escolar, enfatizamos nos seus estudos a preocupação de compreender problemas tais 
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como: o processo de constituição ou os constituintes de uma disciplina escolar, as 

práticas educativas e a escolarização dos saberes, e também, a dinâmica de construção 

dos saberes e das culturas escolares. 

Nas discussões sobre o estudo da história dos livros didáticos, identificamos 

como um dos pontos centrais a ser discutido, o problema de definição desse objeto, 

devido a um conjunto de problemáticas que este consegue envolver no espaço escolar. 

Nos seus estudos, os pesquisadores afirmam que o livro se encontra muito longe de ser 

um simples recurso didático a ser estudado, pois ao longo de sua história escolar esse se 

configura em um problema a ser desvendado, indagado e discutido a partir de seus usos 

em uma determinada prática escolar (BITTENCOURT, 1993).  

Desse modo, consideramos que os materiais didáticos, especialmente os livros 

didáticos, adotados por diversos níveis de ensino, compreendem um dos documentos de 

análise no campo de pesquisa da história das disciplinas escolares.  

Nessa perspectiva, o nosso trabalho buscou discutir os exercícios nos livro 

didático como objeto de estudo para a História da Educação, mostrando que 

desenvolver pesquisas sobre esses materiais escolares significa dar maior atenção ao 

processo de propagação da cultura escolar. 

Aqui, mais especificamente, discutiremos a Geografia escolar presente nos livros 

didáticos, pensando o que essa representava para o contexto da época (momento de 

transição entre Império e Primeira República), e quais as possíveis articulações entre o 

ensino da Geografia escolar e a constituição dos saberes escolar.    

No âmbito da historiografia da Educação buscamos compreender o surgimento e 

desenvolvimento dos exercícios relacionando-os com as proposições teóricas desse tipo 

de obra, elaboradas em diferentes épocas.  

Em consulta a uma parte dos livros didáticos de Geografia publicados no Brasil 

entre o século XIX e início do século XX, observamos que os exercícios não 

compunham a sua estrutura didática no período inicial, porém, aparecem 

posteriormente. Diferentemente do que vemos nos livros didáticos de Geografia na 

atualidade, no passado, eles tinham configurações bastante distintas. Como eles estavam 

organizados a partir de um modelo de metodologia e de práticas escolares que se 

apoiavam na memorização, tais livros traziam, no corpo do texto, o modelo de 

catecismo, ou seja, aquele em que o autor apresenta a pergunta, que deve ser indagada 

pelo mestre, e a seguir, a resposta, que deve ser recitada pelo aluno.  
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Entretanto, no caso dos livros didáticos destinados ao ensino de Geografia, com 

a introdução de novas metodologias de ensino e de novas abordagens geográfica dos 

conteúdos, especialmente, a partir das críticas às práticas mnemônicas e ao excesso de 

nomenclatura e dados numéricos e a descrição cansativa dos conteúdos, observamos que 

os autores de livros didáticos passaram a modificar a estrutura de suas obras, 

introduzindo os exercícios no final de capítulos ou unidades, modificando a estrutura do 

texto que compõem tais livros, isto fica evidente quando os autores demonstram certa 

preocupação com a superação dos modelos de catecismos e introdução de textos 

corridos e mais descritivos. Vejamos o que Delgado de Carvalho coloca sobre esse 

método de ensino: 

Mas o que se destaca na geographias secundarias norte-americanas e inglezas 

e até certo ponto nas allemãs é o importante appendice que segue cada 

capitulo com numerosos e valiosas questões oraes sobre o texto já visto. São 

fontes discussões geographicas que solicitam a iniciativa do alunno e 

provocam a sua actividade. Nos Estados Unidos chamam isso manuaes ou 

lições de laboratorio de geographia physica. O cunho pratico é a feição 

caracteristica dos livros didacticos inglezes posteriores à reforma (1925. p. 8 

e 9)
10

.  

Nessa perspectiva, entendemos que essa bateria de exercícios que se 

acrescentava aos compêndios, e consequentemente, ás metodologias do Ensino 

Secundário da época, se configurava em um novo método, a cada texto lido se aplicava 

exercícios sobre o que se tinha estudado. Assim, a metodologia de ensino do curso 

secundário trazida nos compêndios de Geografia a partir de então passava a ser mais 

focada nos exercícios.  

 No entanto, observamos que alguns autores apresentam tais mudanças enquanto 

outros, seus contemporâneos, não o fazem. Nesse sentido, enfatizamos que aqui se 

constituiu o cerne do problema dessa dissertação, compreender como os exercícios 

passaram a compor as obras didáticas de Geografia. Buscamos compreender como esse 

processo de mudanças e permanências se configuram na elaboração dos livros didáticos 

dessa disciplina escolar.    

Para tanto, abordamos os livros didáticos de Geografia publicados no período 

supracitado como fonte de pesquisa. Esta análise será apoiada em uma perspectiva 

                                                 

10
 A ortografia está de acordo com as publicações da época.  

 



28 

 

teórica da história cultural.
11

 Fazendo, portanto, parte das pesquisas que trazem as 

diferentes abordagens levantadas acerca da ampliação e da percepção das fontes e, das 

novas perspectivas que vem sendo lançadas no campo de História da Educação. 

No tópico a seguir apresentaremos a nossa concepção de livros didáticos visando 

fundamentar teoricamente a nossa fonte para melhor estruturar a pesquisa. 

 

1.2 – Esclarecimentos: o que entendemos por livros didáticos? 

 

Compreendemos o livro didático como objeto de expressão da cultura escolar, 

registro de uma época ou de uma sociedade, sendo esse um instrumento ou recurso 

didático e, ao mesmo tempo, uma valiosa fonte de pesquisa histórica que permite 

desvendar elementos da composição curricular. Ainda é revelador das metodologias, 

políticas disciplinares, valores culturais, interesses econômicos e sociais estabelecidos a 

partir do poder exercido pela escola e de toda uma simbologia que a envolve enquanto 

instituição educativa.  

De acordo com Valdemarin & Corrêa (2000) os livros didáticos permitem 

desvendar práticas pedagógicas modeladoras de comportamentos e construtoras de 

valores. Nesse sentido, entendemos que ampliar o estudo sobre o livro didático é tão 

importante quanto compreender os saberes produzidos na escola, pois assim, se 

possibilita entender a intencionalidade do ensino, como também o projeto de formação 

dos educandos. 

O livro didático configura-se como um veículo de transmissão dos valores que 

se deseja transmitir, sendo instrumento facilitador da construção e formação social de 

um povo, pois, 

[...] a relação entre livro escolar e escolarização permitem pensar na 

possibilidade de uma aproximação maior do ponto de vista histórico acerca 

da circulação de ideias sobre o que a escola deveria transmitir/ensinar e, ao 

mesmo tempo, saber qual concepção educativa estaria permeando a proposta 

de formação dos sujeitos escolares (CORREA, 2000, p.13). 

Essa colocação da autora permite pensar a quem ou a que tipo de instrução 

formulada pela instituição escolar, o livro se fez um instrumento de circulação de ideias 

                                                 
11

 A História cultural centra-se no pensar as divergências e avanços sofridos nas disciplinas e formas de 

compreender a História. Seu principal objetivo é problematizar como uma determinada realidade social, 

em tempos, lugares e momentos distintos, pode ser organizada, entendida, aberta a leituras e 

representações (CHARTIER, 1990). 
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e comportamentos que se desejou que fossem disseminados. O que, por sua vez, admite 

afirmar que a utilização do livro didático representa a mais significativa expressão do 

ensino erudito, esse tipo de recurso representa um forte indicador de interesses e 

finalidades vinculadas ao currículo das instituições escolares (BITTENCOURT, 1993).   

O livro didático tem por definição instruir o aluno em sua plenitude, ofertando 

habilidades pedagógicas, físicas, cívicas e morais. Segundo Corrêa (2000):  

O livro escolar, ao fazer parte da cultura da escola, não integra essa cultura 

arbitrariamente. É organizado, veiculado e utilizado com uma 

intencionalidade, já que é portador de uma dimensão da cultura social mais 

ampla. Por isso, esse tipo de material serve como instrumento, por 

excelência, da análise sobre a “mediação” que a escola realiza entre a 

sociedade e os sujeitos em formação, o que significa interpretar parte de sua 

função social (p.19) 

Decorre daí a necessidade de pensar o livro didático
12 

a partir das combinações e 

interposição com as relações sociais escolares. Munakata (2003) e Valdemarim (2000) 

acrescentam que esse recurso didático pode ser identificado como objeto que permite 

desvendar indícios da cultura escolar, apresentando relações com a política de controle 

social, com as representações culturais e os modelos políticos e econômicos. 

Portanto, consideram que é possível, a partir do estudo sobre o livro didático, 

entendermos a relação que se estabelece entre esse e as concepções e práticas políticas e 

culturais, nas quais podemos encontrar vestígios de uma pedagogia modeladora de 

comportamentos e de valores aplicados à política educacional voltada a utilização desse 

recurso pedagógico, tendo em vista que “a história do livro didático permite vislumbrar 

indícios de seus usos (prescritos e efetivos) e, assim, apreender aspectos das práticas 

escolares” (MUNAKATA, 2003, p. 10). 

A partir dessas considerações, é possível afirmar que a cultura é parte integrante 

da escola e que tais concepções sócio-culturais, tanto da escola quanto da cultura social 

em geral, convertem-se em cultura escolar.  

De acordo com esse entendimento podemos afirmar que o livro didático pode ser 

                                                 
12

 Aqui utilizamos livro didático a partir da denominação da Lei de 30 de dezembro de 1938 que afirma 

que: “Art. 2º Para os efeitos da presente lei são considerados livros didáticos os compêndios e os livros 

de leitura de classe. § 1º Compêndios são os livros que exponham, total ou parcialmente, a matéria das 

disciplinas constantes dos programas escolares. § 2º Livros de leitura de classe são os livros usados para 

leitura dos alunos em aula”. Sabemos que outras denominações são atribuídas a esse recurso didático, 

especialmente em períodos históricos anteriores a promulgação dessa lei, tais como compêndio, manuais 

escolares, entre outros. Entretanto, para tornar o nosso texto mais didático optamos por denomina-los 

livros didáticos, mesmo aqueles publicados em períodos anteriores a esta lei. Somente utilizaremos outras 

denominações nas citações, tendo em vista o nosso compromisso com os textos originais. 
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tratado como uma fonte de pesquisa, uma vez que, nele estão presentes características 

do projeto de sociedade desejada em um determinado período, contemplando 

questionamentos e respostas importantes sobre a formação de alunos.  

Chartier (1991) entende que o livro didático reproduz valores e saberes 

inculcados pela escola. Concepções, práticas e saberes escolares são transmitidos pelo 

livro didático. Para esse autor o livro didático
13

 conduz a prática educativa utilizando-se 

de normas, valores e condutas a serem inculcadas pelos alunos.  

De acordo com os estudos de Chervel (1990) a instituição escolar:  

[...] é, em cada época, tributária de um complexo de objetivos que se 

entrelaçam e se combinam numa delicada arquitetura da qual alguns tentaram 

fazer um modelo. É aqui que intervém a oposição entre educação e instrução. 

O conjunto dessas finalidades consigna à escola sua função educativa. Uma 

parte somente entre elas obriga a dar uma instrução. Mas essa instrução está 

inteiramente integrada ao esquema educacional que governa o sistema 

escolar, ou ramo estudado. As disciplinas escolares estão no centro desse 

dispositivo. Sua função consiste em cada caso em colocar um conteúdo de 

instrução a serviço de uma finalidade educativa (p. 188).   

A respeito dessa concepção de Chervel (1990) os autores Batista e Galvão 

(2009) afirmam: 

Investigações têm mostrado, também, que o manual escolar e a escola 

estabelecem complexas relações com o mundo da cultura. Ao contrário da 

ideia difundida de que os saberes escolares e, particularmente, os manuais 

escolares, consistiriam apenas uma adaptação simplificada, para fins 

didáticos, de conteúdos produzidos no campo da cultura e da ciência, essas 

investigações vêm evidenciando que a origem desses saberes e objetos é bem 

mais complexa (conferir, por exemplo, Chervel 1977, Bittencourt 1993, 

Batista, 1997 e 2004) e que, muitas vezes, é a escola e a seus matérias que se 

deve atribuir a origem de conhecimentos e saberes posteriormente 

apropriados pelas esferas do conhecimento erudito e cientifico (p. 19). 

Nesse sentido, compreendemos que os livros didáticos contribuem com esse 

papel atribuído à escola pelos autores supracitados e com a finalidade educativa de cada 

período histórico. Assim, à medida que a difusão do seu uso se amplia, eles, tornam-se 

condutores do discurso pedagógico e dos saberes escolares para um maior número de 

alunos. 

Essa discussão nos reporta a compreensão do livro didático como instrumento 

pedagógico de grande valia para as discussões acerca da educação brasileira, visto que 

ele oportuniza debates referentes aos métodos de ensino, aos saberes escolares, aos 

                                                 
13

 É importante aqui registrar que em muitas realidades os livros didáticos são, muitas vezes, o único 

recurso didático utilizado na educação das classes populares, sendo portadores das informações que 

possibilitam o acesso dessa população ao mundo letrado. 
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currículos e programas, e ainda, a sua organização, no que tange as atividades ou 

exercícios, sabendo que todas essas refletem diretamente nas metodologias aplicadas 

pelos professores na escola.  

Tratando da origem desse recurso didático Bittencourt (2008) afirma: 

A origem do livro didático está vinculada ao poder instituído. A articulação a 

produção didática e o nascimento do sistema educacional estabelecido pelo 

Estado distingue essa produção cultural dos demais livros, nos quais há 

menor nitidez da interferência de agentes externos em sua elaboração (p.23). 

Desde sua origem o livro didático se configurou como um recurso fundamental 

para a prática escolar. Por muito tempo ele destinava-se, especialmente, aos professores, 

que tinham o controle sobre o uso do livro e tinham, sua prática e conteúdos, definidos 

por esse recurso didático, que funcionava como uma espécie de currículo, função que 

pode ser vista até os dias atuais (ALBUQUERQUE, 2009).  

Outra questão importante a ser destacada a respeito da pesquisa sobre livros 

didáticos é o seu papel na difusão de ideais defendidos pelo Estado. No primeiro 

momento de produção nacional, no início do século XIX, após a implantação da 

Imprensa Régia (BITTENCOURT, 2004) quando poucos livros eram publicados no 

país, registramos a necessidade de elaboração de exemplares com base nos modelos 

estrangeiros, a exemplo dos franceses e alemães, assim como também era comum a 

adoção de livros didáticos estrangeiros traduzidos ou não e que tinham como origem 

estes países. Um segundo momento foi marcado por uma produção legitimamente 

brasileira (1870 e 1880), em que os ideários liberais educacionais eram difundidos 

nessas obras didáticas, ou seja, eram expressões das propostas de nacionalização que 

defendiam uma escola laica. Por outro lado, esse ideal, por mais que contraditoriamente, 

também estava posto para os livros didáticos adotados pelas escolas religiosas.  Nas 

décadas seguintes os livros didáticos de Geografia continuaram difundindo os ideais 

nacionalistas, é certo que com configurações diferentes daquelas difundidas em um 

primeiro momento. Esses ideais se tornam mais evidente neste tipo de publicação 

durante os períodos ditatoriais, como no período de Vargas e na Ditadura Militar. 

Esse enfoque dado aos ideais nacionalistas pelos livros didáticos foi, por muito 

tempo, alvo das pesquisas a respeito desses recursos didáticos. A propósito Munakata 

(2003) discutindo o livro didático no século XX afirma que:  

Nos anos 70 e 80, um gênero literário fez relativo sucesso no Brasil: o que se 

poderia denominar “As belas mentiras” [...] uma série de pesquisas 
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acadêmicas dedicaram-se a flagrar nos livros didáticos e paradidáticos 

brasileiros a presença insidiosa da mentira, da manipulação, do preconceito, 

da mistificação, da legitimação da dominação e da exploração burguesas – 

em suma, da ideologia. [...] Livro didático (e paradidático) era 

compreensivelmente objeto de suspeição, do mesmo modo que era suspeita – 

e não sem razão – toda a organização escolar consolidada pela ditadura (p. 

271). 

Certamente, o sucesso desse gênero literário denominado “As belas mentiras” 

estaria associado às posições políticas de parte da sociedade que, julgava ser 

fundamental discutir e criticar a Ditadura Militar no Brasil. Sendo, os principais livros 

didáticos pesquisados, os de História e Estudos Sociais, pois estes eram considerados 

como objetos de veiculação da ideologia daquele regime político.  

Destarte, apontamos a década de 1990 do século XX, como grande reveladora de 

novas problemáticas para o campo de pesquisa de História da Educação e nesse o 

destaque para as abordagens sobre livros didáticos. Nesses estudos, os pesquisadores 

consideram o livro como um produto que passa por todo um processo de produção, 

fabricação e comercialização do mundo editorial, logo, torna-se uma mercadoria 

produzida para ser vendida (MUNAKATA, 2003). Para o momento, não adentraremos 

na discussão acerca dessas outras peculiaridades desse tipo de livro.  

Assim, sendo alvo de críticas ou elogios, o livro didático tem provocado 

indagações e questionamentos. Essa literatura didática tem sido um tema que possibilite 

a realização de uma análise interpretativa baseada em enfoques diversificados.  

Logo, podemos identificar que existem divergências nas análises que tratam 

sobre o livro didático na vida escolar. Bittencourt (2008) em suas pesquisas descobre, 

inclusive, contradições também nos usos desses recursos didáticos entre os professores 

da escola básica ao enfatizar que: “Para uma parcela de professores, o livro didático é 

considerado um obstáculo ao aprendizado, instrumento de trabalho a ser descartado em 

sala de aula. Para outros, ele é material fundamental ao qual o curso é totalmente 

subordinado” (p.13).  

Como se pode verificar a utilização do livro didático é bem variada. Às vezes 

para consultas, por parte de alunos ou professores; em outras situações, tem sido usado 

como currículo; na preparação de aulas; na elaboração de planejamentos ou ainda, como 

referência de conteúdo, na elaboração de exercícios. Porém a nossa pesquisa não versará 

sobre os usos dos livros didáticos, somente apontamos essa questão buscando 

compreender o que é o livro didático. 

Nesse sentido, compreendemos que a obra didática carrega uma série de 
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particularidades e características que são próprias desse tipo de literatura. Ainda 

segundo Bittencourt (2004), o livro didático tem passado por grandes modificações, por 

ser um produto cultural que tem ofertado um retorno financeiro significativo às editoras, 

principalmente, pensando esse consumo em nível nacional, pelo fato do grande número 

de escolas públicas e de alunos com acesso à escola na atualidade. Salles (2010) 

enfatiza que: 

O livro didático pode ser caracterizado, ainda, enquanto produto 

mercadológico, uma vez que está inscrito em uma lógica mercantil de 

produção e circulação, obedecendo, deste modo, às técnicas de fabricação e 

comercialização, inerentes ao processo de mercantilização. Tal perspectiva 

vem ganhando espaço em produções acadêmicas, ainda mais porque o livro 

escolar representa, desde algum tempo, um importante ramo para as editoras, 

e é, hoje, indubitavelmente, a atividade mais rentável do setor editorial 

brasileiro, cujo maior comprador é o Estado (p. 09 e 10). 

Como pudemos perceber, o livro didático deve ser entendido como uma 

mercadoria que é produzida a partir das influências do mercado editorial, pesquisas 

recentes demonstram que essa relação interfere no resultado final do livro escolar, bem 

como, na construção do saber escolar
14

.  

De acordo com Chartier (1990) devemos compreender que “não há produção 

cultural que não empregue materiais impostos pela tradição, pela autoridade ou pelo 

mercado e que não esteja submetida às vigilâncias e às censuras de quem tem poder 

sobre as palavras ou os gestos” (p. 137). Daí a necessidade de não só pensar os meios de 

relação social a partir da clara oposição entre o popular e as estratégias de atuação dos 

dominantes. Para Chartier (1990), 

Os processos de imitação ou de vulgarização são mais complexos e mais 

dinâmicos e devem ser entendidos, antes de mais, como lutas de concorrência 

onde toda divulgação, concedida ou conquistada, produz imediatamente a 

procura de uma nova distinção. Por exemplo, quando o livro se torna objeto 

menos raro, menos confiscado, menos distintivo pela sua simples posse, são 

maneiras de ler que se encarregam de mostrar as distâncias, de manifestar as 

diferenças socialmente hierarquizadas (p. 138). 

Compreendemos que a análise sobre os meios de circulação de objetos culturais 

é fundamental para fazermos uma leitura das representações de dominação social. E que 

é de suma importância compreender quais os processos sociais de articulação das 

invenções culturais, das disciplinas impostas e das liberdades condicionadas. 

                                                 
14

 A respeito das pesquisas que trabalham o livro didático enquanto produto mercadológico ver: Gatti Jr. 

(2004) e Munakata (1997). 
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Em outra perspectiva Choppin (2007) ao discutir a relação entre cultura escolar e 

saberes escolares, aponta o papel do livro escolar como um objeto cultural que carrega 

funções múltiplas, sendo instrumento de aprendizagem comum na propagação do saber 

escolar. Ele porta-se como veículo de transmissão de ideologias e culturas, se 

configurando em um suporte educativo de conteúdos e leituras. Concordando com 

Choppin (2007), Salles (2010) entende “[...] o livro didático como um produto 

produzido por grupos sociais que, intencionalmente ou não, perpassam sua forma de 

pensar e agir, portanto, suas identidades culturais e tradições (p.09)”. Mas também se 

deve observar aquilo que é local nos livros didáticos, pois é comum observarmos  

autores que criticavam os livros didáticos brasileiros de Geografia do século XIX, 

apontarem para características muito peculiares dessas publicações, advertindo que elas 

se distanciavam significativamente das obras estrangeiras e tais autores nacionais 

faziam algo muito conservador, ou seja, algo bastante distinto daquilo que se faziam 

internacionalmente. Crítica como esta pode ser vista tanto na obra de Delgado de 

Carvalho (1925), quanto na José Veríssimo (1985)
15

.  

Nesse sentido Bittencourt (2008) afirma que discutir livro didático é algo 

complexo porque esse recurso didático provoca conflito de ideias entre professores, 

alunos e pesquisadores. Para Choppin (2004) sua complexidade de definição se dá 

também pelo fato desse ser um produto da cultura editorial que desempenha diversas 

funções no ambiente escolar. Segundo esse autor suas funções podem variar de acordo 

com épocas, contextos sócio-culturais, disciplinas, níveis de ensino, metodologia e usos. 

Exercendo, portanto, as seguintes funções: 

Função referencial, que possibilita suporte dos conhecimentos ou saberes 

escolares que se deseja transmitir socialmente, ou seja, temos o livro apenas como 

tradutor do programa; 

Função instrumental, em que o livro didático porta-se como facilitador do 

processo de aquisição do conhecimento, propondo atividades ou exercícios que favoreça 

a memorização e o desenvolvimento de habilidades; 

Função ideológica e cultural, o livro como recurso de utilização, sendo vetor 

importante na relação de formação dos estados nacionais e o sistema educacional de 

ensino, sendo propagador de valores e culturas, isto é, formador de identidades sociais. 

                                                 

15
 A respeito da obra enfatizamos que está é originalmente de 1890. 
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Função documental, o livro pode disponibilizar um conjunto de documentos que 

desenvolva certa autonomia no aluno, desenvolvendo seu senso crítico (CHOPPIN, 

2004). 

No entanto esse mesmo autor adverte que:  

O livro didático não é, no entanto, o único instrumento que faz parte da 

educação da juventude: a coexistência (e utilização efetiva) no interior do 

universo escolar de instrumentos de ensino-aprendizagem que estabelecem 

com o livro relações de concorrência ou de complementaridade influi 

necessariamente em suas funções e usos. [...] é preciso levar em conta a 

multiplicidade dos agentes envolvidos em cada uma das etapas que marca a 

vida de um livro escolar, desde sua concepção pelo autor até seu descarte 

pelo professor e, idealmente, sua conservação para as futuras gerações (2004, 

pp. 553 e 554). 

Ou seja, não se pode olhar o livro didático sem considerar a relação de suas 

diferentes funções e usos (utilização efetiva), os agentes envolvidos em cada etapa de 

uso e de elaboração, bem como, esse enquanto produto resultante da construção de 

vários agentes envolvidos no processo de produção e uso. Esse mesmo autor assinala 

que “o livro que o leitor tem em mãos é, simplesmente, o ato fundador da pesquisa 

sobre o manual escolar no Brasil” (p. 12). 

Assim, cientes que o livro didático ocupa lugar de destaque tanto no espaço 

escolar quanto na indústria cultural, e que, seu processo de produção envolve um 

conjunto de fatores econômicos, sociais, políticos e culturais, lançamos mãos de discutir 

o livro didático a partir de sua relação com a construção do saber escolar.  

Nesse sentido, entendemos que o livro didático passa a ser um veículo de 

divulgação de normas sociais, e, por conseguinte, essas passam a determinar o que deve 

ser ensinado. Segundo Batista (1999), “[…] o livro escolar é um campo por excelência 

da ideologia e das lutas simbólicas e revela sempre, pelas suas escolhas, um viés, um 

ponto de vista parcial e comprometido sobre a sociedade, sobre seu passado, seu 

presente e seu futuro” (p.566). 

Por isso, é imprescindível identificar o que se pretende e a quem é destinado esse 

instrumento de ensino e formação sócio-cultural, pois essas questões podem esclarecer 

alguns aspectos da organização do ensino e sua intencionalidade (BITTENCOURT, 

1993). Ou seja, entender que esse se constitui como fragmento da cultura escolar, e, 

portanto, expressa a interposição conduzida entre escola e sociedade.  

Nessa perspectiva, entendemos que o livro didático exerce um papel 

fundamental na construção dos saberes escolares, uma vez que, este além de trazer 
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informações referentes à organização do ensino frente aos currículos/programas 

escolares estabelecidos em um determinado período histórico, também se configura 

como um difusor de ideologias e, ainda nos possibilita identificar algumas questões 

referente ao cotidiano escolar a partir de marcas de leituras
16

. A riqueza das informações 

presentes nos conteúdos dos livros didáticos pode ser ainda representada através das 

atividades, exercícios, mapas, cartas, gravuras, tabelas e fotografias. 

Por isso, é imprescindível identificar o que se pretende e a quem é destinado esse 

instrumento de ensino e formação sociocultural, pois essas questões podem esclarecer 

alguns aspectos da organização do ensino e sua intencionalidade (BITTENCOURT, 

1993). Ou seja, entender que esse se constitui como fragmento da cultura escolar, e, 

portanto, expressa a relação entre escola e sociedade.  

Diante do exposto, apresentaremos como está estruturada a nossa proposta de 

estudo. Inicialmente nesse capítulo apresentamos a introdução do nosso estudo, 

mostrando esclarecimentos sobre nossa proposta de pesquisa, os objetivos, 

procedimentos metodológicos e a justificativa de se estudar os exercícios nos livros 

didáticos de Geografia dentro desse recorte histórico. Em seguida relatamos um pouco 

do percurso da pesquisa, apresentando os conceitos e referenciais teóricos que embasam 

nosso estudo. 

No capítulo II intitulado O livro didático como objeto de estudo para a história 

do ensino da Geografia escolar discutimos como o livro didático, historicamente, tem 

contribuído para entendermos como se constroem os saberes que constituem uma 

disciplina escolar. Para isso, discutimos os saberes escolares a partir das discussões 

associadas à cultura escolar e sua interação com o livro didático, entendendo esse como 

parte integrante dessa cultura que é formada pelas relações internas e externas a escola. 

E por fim trouxemos a discussão acerca da Geografia escolar, enfatizando como se deu 

o processo de inserção dessa disciplina no currículo do Ensino Secundário. 

No capítulo III denominado Os currículos de Geografia no Ensino Secundário 

(1880-1930) nos detemos às discussões voltadas para os currículos de Geografia do 

Ensino Secundário brasileiro. Nesse capítulo abordamos como a Geografia se formou 

enquanto disciplina escolar, seu processo de organização e de que maneira as produções 
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 É entendido por marcas de leituras, todo e qualquer tipo de rabisco, traço ou anotações gerais 

encontrados no ‘corpo’ do livro, que possam indicar o uso deste por algum aluno, professor ou um 

leitor qualquer. 
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didáticas apontavam ou não a Geografia como uma disciplina base na formação do 

Estado Nacional. Para isso, discutimos os debates republicanos e suas repercussões nas 

produções didáticas, pois, entendemos o livro como um elemento importante na 

formação das disciplinas escolares. Por último, tecemos considerações sobre a história 

das disciplinas escolares como campo de pesquisa. 

No capítulo IV Sobre os exercícios nos livros didáticos de Geografia 

apresentamos uma discussão sobre os exercícios como estratégias de aprendizagem e 

verificação do saber ensinado, pensando de que maneira esses refletem mudanças ou 

permanências nas produções didáticas de Geografia. Em nosso estudo analisamos os 

exercícios a partir das obras citadas, das abordagens teóricas dos autores, partindo das 

suas contribuições para a vida educacional e das mudanças ocasionadas no ensino de 

Geografia após a publicação das suas obras. Nesse sentido apresentamos considerações 

sobre o papel de Delgado de Carvalho e Raja Gabaglia nas discussões, ainda iniciantes, 

da Escola Nova e suas contribuições para se pensar uma Geografia mais moderna. Em 

seguida trazemos considerações sobre os exercícios como um novo método, apontando 

algumas mudanças e permanências na forma de abordar os conteúdos no ensino da 

Geografia escolar. 

Por fim, traremos nossas considerações finais, apontando de que maneira a 

presença desses nas práticas escolares mudam ou permanecem os métodos que 

propagam o ensino dos conteúdos que constituem uma disciplina escolar.  
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CAPITULO II - O LIVRO DIDÁTICO COMO OBJETO DE ESTUDO PARA A 

HISTÓRIA DO ENSINO DA GEOGRAFIA ESCOLAR 

Os estudos voltados para o livro didático têm contribuído de maneira 

significativa para as discussões que buscam compreender a constituição das disciplinas 

escolares. As pesquisas de modo geral buscam entender os processos que permeiam a 

formação dos saberes ai construídos e a sua representatividade frente às transformações 

sociais. 

Esses estudos apontam, dentre outras contribuições, para as peculiaridades e 

aspectos internos da instituição escolar que têm possibilitado a compreensão das 

complexidades e subjetividades dos processos de escolarização (VALDEMARIN E 

SOUSA, 2000).  

Assim, cientes da relevância de se discutir questões que possam debater e 

desmitificar o processo de construção do campo de estudo da história das disciplinas 

escolares, a partir do livro didático, nosso estudo centra-se nas discussões voltadas para 

inserção dos exercícios nos livros didáticos de Geografia em numa perspectiva histórica.  

 

2. 1 - A produção didática no Brasil durante no século XIX: contexto histórico e 

educacional  

Os livros didáticos como já mencionamos exerceram e exercem centralidade na 

transmissão da educação formal. Inicialmente, esses recursos representavam um poder 

ainda maior nas ações pedagógicas, pois eram fundamentais no repasse do ensino 

erudito, tanto por preceder o currículo escolar quanto pela pequena expansão de meios 

de comunicação. 

Segundo Bittencourt (2004) somente no século XIX é que os livros didáticos 

passam a ser precedidos pelos programas curriculares, os quais tinham como uma de 

suas funções sistematizar os conhecimentos, organizando-os em disciplinas escolares. 

Para essa autora, a importância do livro didático, bem como a garantia do repasse do 

saber a ser ensinado dependia da atuação dos professores.   

O uso do livro didático era sistemático para um grande número de professores, 

tendo em vista que em sua maioria não tinha formação específica na área
17

. É 
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 O primeiro curso superior destinado a formação de professores de Geografia é da década de 1934 USP 
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importante frisar, que inicialmente, o livro didático teve sua produção voltada 

prioritariamente para atender as necessidades dos professores, porém, no decorrer do 

século XIX, as obras passaram a ser objeto de aprendizado de crianças e adolescentes 

(BITTENCOURT, 2008). Contudo, vale ressaltar que o aumento da produção didática 

nesse período não pode ser definido como um momento de ampliação do acesso aos 

livros didáticos pelos alunos, apesar de se ter muitos projetos de ampliação do ensino 

nesse momento, já que por muito tempo, o livro didático se configurou como um objeto 

de acesso de poucos, principalmente, por ser muito caro (Idem, 2008).  

A ideia era tentar, por meio dos exemplares mais divulgados e de maior 

circulação, instruir os professores, por isso, muitas vezes a solicitação desses materiais 

era feita por professores por meio de ofícios aos inspetores ou diretores de instrução das 

Províncias, nessas solicitações eram pedidos livros didáticos dos diversos conteúdos das 

disciplinas escolares.  

As editoras, no final do século XIX, incentivavam os professores a comprar 

“livros úteis” para o seu aperfeiçoamento profissional deles, oferecendo uma 

bibliografia mais variada, composta por livros didáticos e uma literatura 

pedagógica especializada. Nas últimas décadas do século, iniciou-se um 

movimento por parte dos próprios professores na difusão de obras 

especializadas e de caráter didático. Essa forma de iniciativa ocorreu perante 

incipientes associações de professores criadas para promoção de melhorias 

das condições de trabalho e que incorporaram as questões de 

aperfeiçoamento docente, responsabilizando-se algumas delas pela 

publicação de revistas pedagógicas e criação de bibliotecas 

(BITTENCOURT, 2008, p.176).  

O final do século XIX foi marcado, dentre outros grandes acontecimentos no 

campo educacional, por movimentações de professores que se reuniam para lutar pela 

melhoria da classe e por um apoio didático-pedagógico, incluía-se ai, livros que 

ofertassem aperfeiçoamento profissional. Ainda nesse período, em janeiro de 1883 foi 

realizado o Congresso da Instrução do Rio de Janeiro, quando vários documentos foram 

apresentados, conferindo aos professores um espaço para avaliação e reconhecimento da 

importância do livro no processo de escolarização.  

Para Bittencourt (2008) as propostas pedagógicas que acatassem o “método 

intuitivo” estavam conferindo ao livro didático um papel secundário na vida escolar, 

                                                                                                                                               
e 1935 da Universidade do Brasil, ou seja, não dispúnhamos de espaços para formação de professores 

antes desse período. Por isso, os professores eram incentivados a comprar os exemplares dos livros 

didáticos, para melhorar sua qualificação profissional e, em muitos casos terem acesso aos saberes da 

disciplina. 
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porém, nos discursos dos professores podemos identificar que: 

[...] suas opiniões sobre métodos de ensino nas escolas primárias e a adoção 

de compêndios, temas proposto para debate no malogrado Congresso 

concordaram, majoritariamente, sobre a impossibilidade de se abolir o livro 

na sala de aula, discordando de algumas propostas dos defensores dos 

métodos “intuitivos” (p. 177). 

Tratava-se, assim, de um reconhecimento da importância do livro nas práticas 

escolares, no entanto, não se apontava questões referente a sua relevância como recurso 

didático na organização e difusão dos saberes escolares de cada disciplina escolar, 

apenas foi mencionado sua tarefa de auxiliar o professor na sala de aula e em casa, seu 

“substituto” na realização das tarefas. Assim,  

[...] os referidos professores insistiam para que os livros fossem fiéis aos 

programas estabelecidos demonstrado que esse material seria mais 

apropriado para o docente preparar-se para o desempenho didático das 

matérias a serem ministradas (BITTENCOURT, 2008, p. 178). 

Em virtudes dos debates acerca da importância dos materiais escolares, os 

professores defendiam que para transmitirem os conteúdos em sala de aula faziam uso 

dos livros didáticos como um guia, pois esses eram expressão dos programas e dos 

conhecimentos essenciais para aprovação nos exames, cumprindo aqui, como já 

mencionamos a função referencial desempenhada pelo o livro e apontada por Choppin 

(2002). O uso constante do livro em sala de aula demandava preocupações com suas 

produções, e consequentemente, com os textos que eles portavam. 

Partindo da ideia apresentada no parágrafo acima, identificamos que havia uma 

preocupação por parte dos administradores dos projetos educacionais brasileiro, no final 

do século XIX e nas primeiras décadas do XX, com os conteúdos que o livro didático 

abordava, principalmente, nos interesses voltados para a difusão do nacionalismo 

patriótico, pensando a quem era destinado essas obras e suas produções. 

Acerca das produções, Bittencourt (2004b) destaca que primeiramente podemos 

identificar como autores de livros didáticos brasileiros os sábios políticos e intelectuais. 

Com um tempo, essa tarefa foi delegada a outras instâncias sociais, incluindo, agora os 

mesmos professores que eram consultores desse material. De acordo com Bittencourt 

(2004b), no Brasil podemos identificar duas gerações de autores nas produções 

didáticas 

[...] uma primeira “geração” a partir de 1827, autores preocupados com a 
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organização dos cursos secundários e superiores, apenas esboçando algumas 

contribuições para o ensino de “primeiras letras”. Uma segunda “geração” 

começou a se delinear em torno dos anos 1880, quando as transformações da 

política liberal e o tema do nacionalismo se impuseram, gerando discussões 

sobre a necessidade da disseminação do saber escolar para outros setores da 

sociedade, ampliando e reformulando o conceito de “cidadão brasileiro”, 

criando-se uma literatura que, sem abandonar o secundário, dedicaram-se à 

constituição do saber da escola elementar (p. 480). 

Segundo essa autora, os autores que formavam à primeira “geração” (1827) 

compõem o grupo de intelectuais e políticos importante atrelados aos interesses e poder 

do Estado. Nesse momento destacamos que os projetos educacionais estavam 

direcionados para a formação de uma elite brasileira que nascia, em especial, no Rio de 

Janeiro (capital do Brasil nesse período), ou seja, os autores em suas produções 

didáticas deveriam pensar o saber a ser ensinado a essa elite (os filhos dessa elite que 

estava no poder), que, por conseguinte, seriam formadores de outras instâncias culturais. 

Isso explica que não era por acaso que estes eram autores de livros didáticos, ninguém 

seria tão adequado para cumprir tal tarefa como os grandes homens sábios que faziam 

parte do governo do Império (BITTENCOURT, 2004b). É importante lembrar que nesse 

período, o Ensino Primário no país era pouco valorizado, pois, priorizava-se o Ensino 

Secundário, Técnico e Superior, ou seja, aquele que estava restrito, ou pelo menos mais 

acessível às classes sociais dominantes. 

Bittencourt (2004b) enfatiza também o papel de figuras que receberam destaque 

na autoria de livros, a exemplo, a participação de pessoas respeitáveis socialmente 

ligadas ao Instituto Histórico e Geográfico do Brasil-IHGB, criado em 1838 e também a 

Escola Militar, que foi instalada na capital (Rio de Janeiro) do Brasil na época em 1810. 

A propósito da Escola Militar a autora supracitada esclarece que: 

[...] essa instituição teve que se haver com a questão dos compêndios a serem 

adotados. [...] cuidou da oferta de textos escolares, embora com produção 

reduzida nas primeiras décadas, no que se refere a trabalhos didáticos 

próprios. Os lentes limitaram-se a realizar traduções, ou adaptações de textos 

estrangeiros ou, preferencialmente, recorriam às obras de Portugal. 

Entretanto, iniciando a década de 1840, durante as disputas políticas e sociais 

da fase regencial, com a questão da unidade nacional e a nova configuração 

do papel político dos militares, houve a necessidade de uma produção de 

obras didáticas locais, que deveriam se encarregar, entre outros aspectos, de 

esboçar os contornos territoriais da nação independente. A escola Militar foi, 

então, o lugar institucional responsável pelo aparecimento dos primeiros 

compêndios dedicados ao ensino das disciplinas formadoras da 

“nacionalidade”, especialmente história e geografia (p. 481-482). 
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Diante do exposto, podemos afirma que a Escola Militar foi uma instituição 

escolar pioneira, talvez a primeira a produzir livros didáticos enfatizando o patriotismo 

para formar a nação, sendo um das primeiras iniciativas a incluir, a partir de 1840, os 

brasileiros como autores dessas obras. Contudo, enfatizamos que é somente com a 

segunda “geração”, no caso com os professores como autores, que podemos apontar que 

houve uma expansão desse movimento na busca de implantar sentimentos de 

pertencimento a pátria e da ideologia nacionalista. De acordo com Albuquerque (2010) 

nesse momento, mesmo ainda existindo produções didáticas estrangeiras que eram 

traduzidas para português, a maioria das publicações passa a ser escritas por brasileiros.  

 Destacamos ainda sobre o trecho acima, a presença dos livros didáticos de 

Histórias e Geografia que já abordavam conteúdos voltados para a difusão de uma 

ideologia patriótica, que só ganhará mais força a partir da segunda metade do século 

XIX. 

Nessa perspectiva entendemos que os autores tinham consciência de que o 

sucesso de suas obras dependia da aceitação das autoridades e também, da aprovação 

dos professores. A propósito sobre o papel de livro do professor, ou seja, os manuais dos 

professores, Bittencourt (2004b) aponta: 

A intervenção dos autores sobre o processo de aprendizagem e uso do livro 

pelos professores evoluiu para a confecção dos “livros do professor”, que 

eram distribuídos junto com o livro do aluno, forma de garantir até mesmo 

que os exercícios escolares fossem realizados corretamente e conforme o 

pensamento do autor (p. 185). 

No livro, em cada lição, se ensinava os passos a serem seguidos pelos 

professores, o momento da fala desse e também do aluno, a hora de recitar a lição todos 

juntos e individual, a resposta correta em cor de destaque. Assim, o livro didático não só 

tinha a função de armazenar conteúdos, era sua função também, ser instrumentalizador 

do aprendizado do professor, para trabalhar com conteúdos e com os métodos de ensino 

na sua prática docente. 

Cabe ressaltar, que no geral, até final século XIX as obras ainda eram 

organizadas no estilo de “catecismo”, os textos se apresentavam na estrutura de 

perguntas e respostas, em poucos aspectos uns livros se diferenciavam dos outros, 

mesmo ainda, aqueles que seus autores apresentavam discursos de inovação e de 

modificações. 
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Dessa maneira, entendemos que existem uma multiplicidade de textos didáticos, 

cada um com suas especificidades que agrada ou atende as necessidades do leitor em 

cada etapa de leitura. De acordo com Chartier (1990) o livro didático ao conferir ao 

leitor a oportunidade da leitura, oferta também, espaço para socialização e apreensão do 

que se foi lido. Essa formação de conceitos com base na aquisição da leitura pode partir 

do individual para o coletivo ou vice-versa.  

Para Bittencourt (2008) a história do livro no processo de aprendizagem está 

vinculada a uma aprendizagem que envolvia leitura (texto) e oralidade, e também, a 

presença e intervenção do professor enquanto leitor individual e coletivo. É importante 

ressaltar que estavam atreladas ainda as concepções de aprendizagem as imagens ou 

ilustrações, que serviam como suporte entre a lição escrita e a oralidade dos professores, 

bem como, o desenvolvimento da capacidade de “memorização”. Pois, 

A memorização era a tônica do processo de aprendizado e era esta a principal 

capacidade exigida dos alunos para o sucesso escolar. Aprender era 

memorizar [...] Essa concepção de aprendizado fundamentada no 

desenvolvimento da capacidade do aluno de memorizar não foi ignorada pela 

obra didática. A memorização era um pressuposto básico para a 

aprendizagem e o “saber de cor” se impunha como método de ensino que 

autores buscavam incentivar (Idem, p. 203). 

O ensino centrava-se na prática de decorar e memorizar. As obras didáticas 

também destinavam boa parte de seus textos ao “exercício da memória”. Os exercícios 

portavam-se como uma boa técnica de memorização que melhor garantia o sucesso de 

aprendizagem. A esse respeito Bittencourt (2008) ainda acrescenta: 

[...] entre método “tradicional” e “método intuitivo”, o livro escolar 

expressava, igualmente, as dificuldades na constituição de uma sociedade 

letrada que vivia mergulhada na tradição da transmissão oral. A 

memorização, base metodológica do ensino de uma sociedade que estava 

enraizada em um aprendizado pela oralidade, impregnou a construção dos 

livros escolares. O resultado dessa construção foi a diferenciação das formas 

de recepção do público leitor frente a esse material didático (p. 219 e 220). 

E é nesse contexto do final do século XIX, dos debates sobre os métodos de 

ensino que notificamos que se dá o aparecimento de uma bateria de exercícios nos livros 

didáticos para fundamentar os métodos de ensino e esses surgiam não mais limitados ao 

papel da memorização.  

Assim, entendemos que o estudo do livro didático permite envolver diversas 

facetas que liga o livro ao mundo da cultura escolar, bem como, aponta novas 
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perspectivas de análises associadas ao campo de estudo da história das disciplinas 

escolares. 

Nesse sentido, cientes de que o livro escolar está contido de saberes a serem 

reelaborados e sistematizados pela escola, e que seu estudo, dentre outras questões, 

possibilita adentrarmos o debate acerca das concepções pedagógicas é que abordaremos 

a seguir o papel da escola na sistematização do saber escolar. 

 

2.2 - A escola e os saberes escolares: uma abordagem a partir do livro didático 

Nas últimas décadas, no Brasil e no mundo tem sido crescente o número de 

estudos que buscam compreender como determinados saberes se tornaram propriamente 

escolares, promovendo assim, um contexto de renovação da historiografia da educação 

tanto em âmbito nacional quanto internacional.   

Nessa discussão acerca da compreensão dos saberes escolares, cabe ressaltar 

que: 

Essa questão da escolarização dos saberes é muito recorrente para se pensar 

as práticas escolares, pois irá contribuir para que se compreenda como os 

saberes, que antes de serem apropriados pela escola, já eram saberes, 

produzidos por outros meios sociais, como, por exemplo, a escrita que já era 

um saber provindo de meios profissionais estabelecidos – o clérigo, o artesão 

da escrita – e que, ao serem apropriados pela escola, se tornam saberes 

escolares. E não somente os saberes, mas também outros componentes que, 

antes de se tornarem escolares, já faziam parte de uma cultura sedimentada 

em alguma situação determinada, como é o caso do livro, além de outros 

componentes que farão parte da realidade da escola. Portanto, procede a 

assertiva de que a escola escolariza o seu fazer escolar. Apropria-se do já 

estabelecido e escolariza-o, particularizando a sua prática de ser escola. 

(FARIA FILHO; GONÇALVES, 2005, p. 48). 

Com isso, entendemos a escola como grande formadora de uma cultura peculiar, 

ou seja, de uma cultura própria ao espaço escolar. Ela tanto tem a capacidade de sofrer 

alterações e adaptar-se às mudanças que ocorrem no meio exterior, quanto produz sua 

identidade escolar, ordenando e organizando o espaço com características próprias de 

uma escola. Ainda segundo esses autores: 

[...] o modelo escolar que se delineia se vai construindo a partir de uma 

cultura que toma uma forma escolar própria, e que é caracterizada por 

dispositivos de normatização pedagógica e, sobretudo, de práticas dos 

agentes que se apropriam deles, por meio de estratégias e de táticas 

reveladoras de saberes socialmente acumulados que permitem que a 

identidade escolar seja construída e que os seus valores e comportamentos 
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sejam difundidos (p. 50).   

Ao associar o processo de formação dos saberes escolares com as práticas 

sociais de constituição de uma sociedade moderna, logo, identificamos a estreita relação 

entre a escola e o universo da cultura escrita. Tal constatação oportuniza visualizar 

particularidades da escola, e, sobretudo, a compreensão de sua atuação na divulgação e 

legitimação de relações sociais gestadas por práticas de escrita (VIDAL, 2005). 

No Brasil, para o recorte histórico adotado nessa pesquisa, constatamos que a 

instituição escola passa a se organizar estrutural e pedagogicamente, ou seja, a escola 

está deixando de ser reconhecida a partir da denominação de cadeiras isoladas 

(PINHEIRO, 2002) e passando a ser organizada de forma seriada, com definições de 

graus de ensino, classes, disciplinas, prédios e tempo específico a permanecer na escola. 

É importante enfatizar que durante muito tempo, em muitos estados brasileiros os 

grupos escolares funcionaram em conjunto com as cadeiras isoladas
18

.  

Nessa perspectiva, Saviani (2008) ao tentar diferenciar as principais 

características da estrutura dos grupos escolares e das cadeiras isoladas aponta: 

Cada grupo escolar tinha um diretor e tantos professores quantas escolas 

tivessem sido reunidas para compô-lo. Na verdade essas escolas isoladas, 

uma vez reunidas, deram origem, no interior dos grupos escolares, às classes 

isoladas que por sua vez, correspondiam às séries anuais. Portanto, as escolas 

isoladas eram não-seriadas, ao passo que os grupos escolares eram seriados. 

Por isso esses grupos eram também chamados de escolas graduadas, uma vez 

que o agrupamento dos alunos se dava de acordo com o grau ou série em que 

se situavam, o que implicava uma progressividade da aprendizagem, isto é, 

os alunos passavam, gradativamente, da primeira à segunda série  e desta à 

terceira até concluir a última série (o quarto ano no caso da instrução pública 

paulista) com o que concluíam o ensino primário (p. 172).   

Entendemos que a presença desse novo modelo de instituição escolar 

representava como expressa Souza (1998b) em seus estudos sobre os grupos escolares
19

, 

verdadeiros “templos de civilização” que se configuravam como parte do projeto de 

modernização do Brasil republicano. Trazendo uma nova dinâmica de ensino que 

                                                 
18

 A respeito dos livros escolares adotados para o ensino nas cadeiras isoladas Pinheiro (2002) diz que: 

“No que concerne, especialmente, ao uso de compêndios na era das cadeiras isoladas, a administração da 

Instrução Pública eventualmente tentou ter maior controle sobre suas indicação e utilização nas escolas 

(...). O controle sobre o tipo de compêndios utilizados pelos professores e alunos era difícil de ser 

realizado, uma vez que o próprio Estado reconhecia ser deficiente sua distribuição na rede de cadeiras 

isoladas mantida pela província (p. 80 e 81)”. 

19
 As pesquisas sobre os grupos escolares têm se configurado um número significativo no fazer 

historiográfico da educação brasileira. Para citar alguns exemplos de trabalhos desenvolvidos nesse 

campo de pesquisa, ver: Souza (1998), Faria Filho (2000), Pinheiro (2002), entre outros. 
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interferia diretamente no processo de organização de modernidade dos estados 

brasileiros (idem, 1998b). A esse respeito Pinheiro (2002) entende que: 

[...] as escolas públicas passaram a ser utilizadas como veículo de propaganda 

política, também servindo para marcar o poder das oligarquias, cujos nomes 

seriam sempre lembrados, uma vez que os suntuosos prédios escolares, 

principalmente os dos grupos escolares, como visto, marcaram a nova feição 

urbana em pleno processo de mudança e serviram, por conseguinte, para 

embelezar a cidade e dar-lhe um ar de modernidade (p. 147).  

Souza (1998) reforça a colocação de Pinheiro (2002) ao considerar o processo de 

instituição dos grupos escolares, uma grande inovação para o país, pois estes foram: 

“[...] criados para reunir em um só prédio de quatro a dez escolas, compreendidas no 

raio da obrigatoriedade escolar (p.137)”.  

Esses novos modelos escolares reuniam “modernos” conhecimentos organizados 

em variados níveis de escolarização. Nesse período também se pode observar mudanças 

para a escola secundária. Quanto à utilização e produção dos compêndios destinados ao 

nível secundário, ficou determinado que: 

[...] o autor aconselhava maior liberdade para o professor na escolha dos 

compêndios, alegando que “desta maneira mantém-se nele uma atividade útil, 

ata-se-lhe um novo motivo de emulação, e se lhe concede a liberdade de 

comunicar aos seus discípulos as descobertas úteis e curiosas, que o 

progresso não interrompido das ciências pode oferecer (ANDRADA, apud 

BITTENCOURT, 2008, p. 33).   

Para o curso secundário, as disciplinas escolares foram pensadas a partir de uma 

interação com o ensino superior, fazendo do ensino secundário “um meio de preservar 

privilégios e manter a separação entre a elite identificada com o mundo branco europeu 

e o restante da população, composta de mestiços, negros e índios” (BITTENCOURT, 

2008, p. 49). Portanto, participavam do Ensino Secundário, em geral, alunos com boas 

condições sociais e econômicas. Essa se configurava como mais uma forma de manter 

privilégios e separar a elite do restante da população. Haidar (2008) ao discutir o Ensino 

Secundário enfatiza a importância do uso dos compêndios: 

No caso particular do ensino secundário, além do controle cuidadoso das 

habilitações de professores e diretores, julgadas em exames públicos, 

estimulou-se de muitas maneiras a elevação do nível do ensino nos 

estabelecimentos particulares e sua reorganização segundo o modelo 

oferecido pelo Colégio de Pedro II: os Exames Gerais de preparatórios 

instituídos na Corte realizar-se-iam tomando por base os compêndios e 

programas adotados para o ensino oficial; publicar-se-iam relações dos 

aprovados em tais exames com a indicação dos professores ou dos colégios 

que os tivessem habilitados (p. 115. Grifos nossos).   
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Efetivamente o secundário era destinado a uma classe social elitizada que 

almejava o ingresso no ensino superior. Para tanto, os programas de ensino 

concentravam-se no ideal de uniformizar o ensino, de modo que os republicanos apenas 

ampliaram as formas de controle e vigilância na elaboração dos materiais didáticos. 

Isso nos remete ao relevante papel desempenhado pela escola no conjunto das 

constituições sociais, bem como, a participação dessa na construção de uma cultura 

escrita que estabelece continuamente um conjunto de interação com o cotidiano das 

representações sociais (CHARTIER, 1990).  

De acordo com Vidal (2005) a escola é portadora de uma materialidade que tanto 

pode ser produto das: 

[...] relações pedagógicas (o exercício e o diário de classe, por exemplo); 

como resultado de práticas administrativas (os históricos escolares e os 

processos, dentre outros); como efeito de construção de saberes sobre o 

aluno, o professor e pedagógico (fichas antropométricas, relatórios e 

exames), ou ainda, como derivação de uma prática escritural escolar (o 

jornalzinho de alunos e os boletins de professores) (p. 4).  

A reflexão sobre esses registros escritos, interação de sujeitos ou socialização de 

culturas, nos permite compreender vestígios da cultura escolar, isto é, possibilita 

entendermos “[...] a escola como produtora de uma cultura própria e original, 

constituída por e constituinte, também, da cultura social” (idem, p. 5).  

Nessa perspectiva, se pensarmos a constituição do saber escolar presente nos 

livros didáticos e sua relação com a Geografia escolar, logo o compreendemos como um 

objeto cultural fundamental na propagação dos saberes geográficos, posto que, o livro 

didático pode ser definido como uma das formas de registros dos saberes educacionais 

que se desejou que fossem perpassados a uma dada sociedade em um determinado 

período histórico, mantendo relação com a divulgação de valores, hábitos e práticas 

sociais atreladas aos métodos de ensino (BITTENCOURT, 2008).  

Pensar a vinculação entre livro didático e a construção do saber escolar é algo 

bem complexo, pois envolve uma série de elementos sociais, econômicos, políticos e 

culturais. Essa associação se dá mediante os conflitos travados na construção dos 

saberes de uma disciplina escolar, 

A escola, sabemos nós, tem sido um espaço privilegiado de legitimação de 

alguns saberes em detrimentos de outros. Os conhecimentos, que têm sido 

pela escola transmitidos e perpetuados, são extraídos das experiências 
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humanas consideradas como cultura. Ressaltemos, porém, que nem tudo o 

que foi pensado, produzido e vivenciado ao longo do tempo pela 

humanidade, consegue ter vez no currículo prescrito (ROCHA, 1996, p. 24). 

Os conhecimentos escolares são transmitidos a partir de uma seleção daquilo que 

irá garantir a perpetuação de determinada cultura. Rocha (1996) aponta que “[...] o 

currículo manifesto, aquele formalmente prescrito, é a expressão cabal da tentativa de 

fazer instituição de instauração da hegemonia burguesa” (p. 28). Nesse sentido, existem 

conteúdos disciplinares considerados como relevantes para serem transportados e 

ressignificados pela escola. De acordo com esse mesmo autor: 

Ora, não podemos perder de vista que as diferentes atividades curriculares, 

sejam teóricas, sejam elas práticas, não estão isoladas das lutas econômicas, 

políticas e ideológicas da sociedade. Por conta disso, a escola e os diferentes 

componentes curriculares mais especificamente (não esqueçamos da 

geografia escolar.), [nem também das possíveis interações entre a 

elaboração dos materiais didáticos e a constituição do Estado nação] 
terão fundamental importância na produção e/ou transmissão de ideologias: 

sejam elas ideologias voltadas para a manutenção do status quo, sejam elas 

contra-ideologias voltadas para minar as estruturas capitalistas (ROCHA, 

1996, p. 25. Grifos nossos). 

Ou seja, é necessário compreender os mecanismos de seleção e exclusão de 

alguns conteúdos, enxergando a escola como uma via importante, porém, não 

determinante na execução e disseminação dos conhecimentos. Uma vez que, na 

condução social dos valores e culturas, temos o papel do Estado na figura da sociedade 

civil e da sociedade política. 

Os saberes escolares, de forma geral, configuram a possibilidade de uma 

aproximação maior entre o projeto de formação social e as concepções educativas.  O 

que, por sua vez, permite compreender que esses se formavam a partir da seleção dos 

conhecimentos que deveriam ser repassados para formação das massas populares, o que 

significa não só o controle dos conteúdos que essas podiam ter acesso, como de certo 

modo, o controle sobre a produção do livro didático e demais materiais escolares 

(CORRÊA, 2000). 

Nesse sentido, sendo o livro didático considerado um artefato da cultura escolar 

que se constitui no interior da relação entre as concepções do espaço escolar e a ação 

dos professores, por meio de orientações pedagógicas, parece-nos importante adentrar 

essa discussão que compõe a vida cotidiana da escola. 
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2. 3 - O livro didático como parte da cultura escolar 

 

Os estudos sobre cultura escolar
20

 evidenciam a possibilidade do uso de variadas 

fontes e apresentam-se associados a outras problemáticas que demandam reflexões 

sobre as diferentes abordagens e as novas perspectivas de análises nesse campo de 

pesquisa (VALDEMARIN, 2007).  

Compreendemos que a cultura escolar se manifesta de forma rica, reveladora e 

também complexa das questões sobre a prática pedagógica, e que, ao discutir a 

importância da cultura escolar, estamos contribuindo com o debate referente à 

escolarização dos saberes escolares, à história das disciplinas escolares e à historiografia 

educacional. Assim, por meio do estudo da cultura escolar, em nossas investigações, 

teremos a oportunidade tanto de identificar algumas características do universo escolar, 

suas finalidades, objetivos e intencionalidades, quanto poderemos perceber as interações 

entre as práticas sociais e o espaço escolar. 

Procurando entender a dinâmica interna da materialidade da escola e dos 

recursos metodológicos, os pesquisadores têm se dividido em dois grupos que abordam 

essas questões como problema de pesquisa. O primeiro volta-se para busca de marcas 

teóricas que permitam por meio da escrita histórica articular o passado e o manuseio das 

fontes históricas. O segundo dirige-se “[...] a localizar, sistematizar, organizar, socializar 

e problematizar as fontes para a pesquisa em história da educação” (VIDAL, 2005). 

Nessa perspectiva, Bencostta (2010) aponta que o fazer história permite dentre 

outras possibilidades, adentrar no processo de concepção dos indivíduos formadores de 

opiniões, de ideias, de culturas, de formação social, levando a compreender como atuam 

os diversos elementos formadores desses discursos e sua relação uns com os outros.  

Trazendo essa colocação de Bencostta (2010) para os debates acerca da 

formação do conceito de cultura escolar, logo, perceberemos que como afirma esse 

                                                 

20
 A partir do final do século XX, surge a designação história intelectual para verter uma história das 

ideias aí se fez sentir uma visão diferencial de cultura, identificando as suas manifestações segundo 

gênero, idade e estratos sociais. Segundo Felgueiras (2010) foram os antropólogos que desenvolveram o 

conceito de cultura numa acepção descritiva (todo o complexo que compreende o conhecimento, as 

crenças, a arte, a moral, o direito, os costumes e as outras capacidades ou hábitos adquiridos pelo homem 

enquanto membro da sociedade). A expansão do conceito de cultura que hoje assistimos é tributaria desta 

forma antropológica, que se aplica inclusive a cultura escolar.  
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mesmo autor em seus escritos, o conhecimento histórico, bem como, o conceito de 

cultura escolar, se faz a partir da reunião de conceitos, que podem ser convergentes ou 

não, o que importa é que esses possibilitem o diálogo como o que vem sendo discutido.  

Sobre o termo cultura escolar destacamos que o número de pesquisas sobre a 

questão tem crescido entre a historiografia brasileira e que, hoje se faz imprescindível 

abordar esse tema nas investigações da História da Educação, especialmente, nas 

discussões que trazem a tona às complexidades do universo escolar, as ações de sujeitos 

sociais que estão associados às práticas escolares em um determinado tempo históricos. 

Pensar a cultura escolar, bem como, a formação do seu conceito, possibilita entender os 

diversos modos como os indivíduos interagem com as diversificadas tradições culturais 

presentes no processo de escolarização (VIDAL, 2005).  

O conceito de cultura escolar, em construção enquanto conceito histórico, não 

será aqui discutido como resultado da junção de variadas formas de interpretações 

históricas que se detêm a explicar como a cultura e suas representações se manifestaram 

no âmbito da educação (BENCOSTTA, 2010). Aqui reconhecemos que o emprego 

desse conceito permite tornar compreensíveis os inúmeros elementos que se relacionam 

dentro do campo educacional, ampliando assim, os sentidos e significações do que é 

particular de ser escola (SOUSA; VALDEMARIN, 2005).      

Nessa perspectiva, compreendemos que para os estudos que abordam como 

determinadas práticas sociais recebem significados ou efeitos de tornar-se escolar, é 

fundamental debatermos a categoria cultura escolar, sua formação, como também, a 

partir de quais estratégias esse termo pode ser pensado no plano de organização e/ou 

configuração das diferentes culturas em culturas escolares. 

Segundo Valdemarin (2000) e Sousa (2000) o estudo sobre a cultura escolar 

permite-nos analisar e entender as particularidades que compõem o mais complexo do 

fenômeno educativo escolar. Nesse sentido, nos apoiamos em uma definição que toma 

cultura escolar como uma forma que possibilite historicamente adentrar discursos que 

permeiam o campo dos sujeitos escolares, as dimensões espaço-temporais do ambiente 

escolar, bem como, os saberes, as sensibilidades, os valores e a materialidade do que é 

próprio da escola (FARIAS FILHO, 2007). 

Sendo assim, o debate sobre cultura escolar passa por questões que permitem 

pensar como os sujeitos escolares se apropriam das tradições religiosas, dos costumes e 
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valores culturais que estavam dispersos na história em diferentes tempos e espaços 

sociais. Os estudos sobre cultura escolar oportunizam a produção de novos sentidos e 

significados do processo de escolarização (Idem, 2007).  

Nessa perspectiva, Bencostta (2010), faz uma colocação importante quando 

entende o conceito de cultura escolar: 

[...] como possuidor de multiplicidades de interpretações capazes de 

apresentar fragmentos explicativos do universo escolar, aptos a contribuir 

para o estudo dos fenômenos educacionais em seus mais variados aspectos 

históricos. [...] Ademais, à medida que optamos por utilizar o conceito de 

cultura escolar enquanto expressão intrínseca dos fenômenos educacionais, 

nós não podemos perder de vista que ele ajuda a melhor trabalhar as fontes 

que tratam do universo escolar de nossas pesquisas, mas as fontes por si não 

são capazes de elaborar conceitos, cabendo ao pesquisador fazê-lo, 

fundamentado na construção e refinamento de suas análises interpretativas 

que ressignificam constantemente o passado (p. 42). 

Nesse trecho, podemos entender que o autor alerta para ficarmos atentos para a 

forma de compreendermos o conceito de cultura escolar, bem como, os conceitos 

históricos, chamando atenção de que esses últimos são expressões dos acontecimentos 

sociais, políticos, culturais, religiosos e econômicos que têm explicação em uma dada 

realidade histórica, que, porém, não se manifesta de modo mecânico.   

Nesse sentido, compreendemos que o conceito de cultura escolar se instituiu e 

institui-se a partir de diferentes perspectivas de estudos que abordam e reúnem outros 

conceitos referentes aos processos educativos da instituição escolar.  

Assim, pensar a cultura escolar como programa de pesquisas implica reunião 

de diferentes estudos já realizados e em andamento, de modo a estabelecer 

interpretações com grande amplitude temporal e espacial, pontuando 

semelhanças e diferenças e inquirindo o próprio conceito que as reúne 

(VALDEMARIN, 2007, p. 305). 

Essas análises que se constituem a partir de novas perspectivas de investigações 

e de interpretações, e tem como referência a cultura escolar, oportunizam estudos tão 

diferenciados como “[...] as práticas escolares de diversos conteúdos, os objetos 

materiais, a arquitetura, os modos de pensar e a inculcação de comportamento, entre 

outros, dando-lhes uma perspectiva comum, sem, no entanto, deixar de apreendê-los em 

sua singularidade” (VALDEMARIN, 2007, p. 305 e 306).    

Dentre essas pesquisas que abordam a cultura escolar a partir das diferentes 

análises do espaço escolar, enfatizamos as contribuições dos estudos sobre os livros 
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didáticos, em que fontes se cruzam e constroem as interfases desses campos de 

pesquisas que se complementam. Sobre a relação entre livro didático e cultura escolar, 

Valdemarin (2007) afirma ainda que: 

A análise do corpo dos manuais, de sua parte mais substancial, permite, além 

de verificar, até mesmo visualizar a seleção cultural ali levada a efeito. Trata-

se de um recorte da cultura estabelecido a partir da legislação em vigor, por 

meio da qual constitui-se uma reinterpretação configurada num currículo, por 

sua vez, desdobrado em programas de ensino de cada um dos conteúdos (p. 

311). 

Em outras palavras, os conteúdos abordados nos livros didáticos é resultado de 

uma seleção de conhecimentos que compõem as disciplinas e essas, por sua vez, 

formam parte do currículo escolar. Como nos reporta Chervel (1990) a compreensão de 

formação dos saberes escolares, bem como, as implicações didático-pedagógicas dada a 

esses saberes, quando interpelados por outras questões, que são próprias do espaço 

escolar, nos permite entender as interposições entre as transformações pedagógicas e as 

imposições dessas com o conhecimento a ser ensinado, e perpetuado entre grupos 

sociais.   

Valdemarin (2000) e Sousa (2000) compreendem cultura escolar não como 

ponto de chegada, mas como ponto de partida, como síntese de conhecimentos e para 

termos maior respaldo para compreender o mais abrangente, as riquezas da diversidade 

escolar. Já nós, entendemos cultura escolar a partir de Corrêa (2000) como uma cultura 

que se adquire na escola, um conjunto de normas e práticas originadas e difundidas pela 

escola segundo determinada finalidade de ordem política, social ou religiosa.  

De acordo com Dominique Julia (1993), é importante discutir cultura escolar 

para melhor entender os aspectos referentes ao livro didático. Esse autor entende cultura 

escolar como:  

[...] um conjunto de normas que definem saberes a ensinar e condutas a 

incorporar e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses 

saberes e a incorporação desses comportamentos, normas e práticas 

ordenadas de acordo com finalidades que podem variar segundo as épocas 

(finalidades religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização) (p. 

15).  

Dito de outra forma, três elementos são imprescindíveis para sua composição: 

espaço, currículo e corpo docente. A análise dos mais variados objetos, sejam os 

discursos ou os registros, como cadernetas, cadernos, canetas, livros, bem como suas 
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marcas de uso, promove o alargamento das fontes, podendo nos revelar traços do 

cotidiano e da cultura. E como bem coloca Felgueiras (2010) podermos, enquanto 

sociedade organizada e também como parte da escola, criar em tempo comum a 

sociedade, que por sua vez é criada pela escola. 

Nessa perspectiva, essa mesma autora reforça a colocação de Dominique Julia 

(1993) ao entender que, o que define o escolar não é o espaço em si, mas a atividade e a 

relação entre os professores e os alunos, e que, portanto, é preciso pensar a cultura 

escolar não apenas atrelada a escola, mas sim aos sujeitos agentes e produtores de 

culturas. Assim, a autora interroga-se: podemos falar de cultura escolar ou cultura de 

escola? E adverte que o conceito “escolar” diz respeito tanto a escola (entendida como 

local ou espaço da vida escolar) quanto àqueles que a usam e nela atuam – os escolares 

e todos aqueles que desenvolvem a sua atividade no quadro da escola.  

Felgueiras (2010) ainda adverte que as disciplinas escolares se configuram como 

parte da cultura escolar, posto que o interior da escola seja um ambiente capaz de 

produzir um conhecimento específico. Entendemos que os estudos sobre cultura escolar 

ajudam a compreender as relações na escola, os processos educativos e organizacionais 

dentro do espaço escolar.  

A esse respeito Vinão (2006) adverte que as discussões acerca do termo cultura 

escolar enquanto objeto de investigação histórica ganharam mais espaço a partir dos 

estudos voltados para a história das disciplinas escolares e do currículo, quando 

abordaram os diferentes materiais pedagógicos e saberes escolares. Essas investigações 

tornam-se fundamental nas analises do processo de escolarização, para entendermos as 

tradições e continuidades, os modos de mudanças, e também de grandes permanências 

nos conteúdos, atividades ou exercícios de uma dada disciplina escolar, bem como, os 

processos de “disciplinarização” de um saber para tornar-se matéria escolar.       

Assim, compreendemos que cultura escolar se configura como um relevante 

aporte teórico capaz de oferecer meios de compreender os processos educacionais. 

Pode-se definir que:  

[...] o referencial teórico (de origem sociológica) que na década de 1960 

enfatizou o caráter reprodutor das desigualdades sociais na instituição escolar 

foi substituído, desde os anos de 1980, pela tentativa de, não desconsiderando 

seus determinantes econômicos e sociais, compreender a escola por dentro 

ou, para usar uma expressão já incorporada ao léxico educacional, 

“desvendar a caixa-preta da escola” (VALDEMARIN, 2007, p. 317). 
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Essas perspectivas de análises viabilizam-se, entres outros aspectos, a partir da 

fertilidade que o campo oferece, possibilitar o cruzamento de diferenças e diversidades, 

e, por conseguinte, uma ampliação dos estudos que tratam sobre livros didáticos. Nisto, 

podemos entender que as pesquisa acerca da cultura escolar possibilitam compreender o 

conceito de cultura material, definida por Felgueiras (2010) como o “conjunto de 

resultados materiais, fruto de ações distintas inspiradas por uma mesma tradição” (p.19) 

21
.  

A partir das colocações dessa autora, compreendemos que fazer História da 

Educação hoje implica prestar atenção à densidade histórica do sistema educativo, nos 

contextos concretos de realização, expressos em uma cultura material que, 

simultaneamente, traduz as concepções de uma sociedade e manifesta as condições em 

que puderam ocorrer.  

Assim, procuraremos, com base nesses apontamentos, identificar os embates 

pedagógicos, políticos, econômicos e sociais a partir do estudo dos debates educacionais 

travados na Primeira República e que se fazem presentes nos livros didáticos da época. 

Essa discussão nos impulsiona a entendermos o processo de formação dos saberes 

escolares, que se constituem em uma discussão recente e importante para o campo da 

História da Educação. 

 

2.3.1 - Formação dos saberes escolares: relação conteúdo explícito e pedagógico 

 

A produção do saber a ser ensinado se organiza mediante as exigências do 

mundo erudito e dos novos conhecimentos que, em cada geração, se considera como 

fundamental para formação de uma sociedade culturalmente. Para Rocha (1996), a 

partir das análises de Michel Apple (1982), esse papel de produção do conhecimento 

assumido pela instituição escola, permite pensarmos que as relações sociais e as de 

controle cultural, estabelecidas socialmente, passam diretamente pelos mecanismos das 

relações de produção do saber a ser produzido e disseminado pela escola. 

Neste contexto de atribuições conferidas à escola enfatizamos a importância dos 

materiais pedagógicos para difusão de práticas culturais necessárias ao meio social. 

                                                 
21

 A esse respeito ver FELGUEIRAS, Margarida Louro – Materialidade da cultura escolar. A importância 

da museologia na conservação/comunicação da herança educativa. In Pro-Posições. Campinas: 

UNICAMP. Vol. 16 Nº 1, (2005), p. 93. 
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Sobre a produção do livro didático, notificamos que as produções didáticas dos textos 

são elaboradas inicialmente pelos autores, passando por alterações dos editores, além a 

das determinações dos programas curriculares, que se configuram em condutores do 

saber a ser trabalhado no espaço escolar. (BITTENCOURT, 2008).   

Nessa perspectiva, cabia (e cabe em muitos casos) aos autores adequar, ainda 

que inicialmente, os seus textos as exigências do conhecimento erudito a uma 

linguagem didática, seguindo as regras oficias dos programas curriculares de cada 

tempo histórico. Ao livro didático era destinada a tarefa de organizar um “conteúdo 

explícito”, fato que aproximava mais e mais, a produção do livro didático com a história 

das disciplinas escolares (BITTENCOURT, 2008). Assim, entendemos que a construção 

da história das disciplinas escolares está vinculada as produções de obras didáticas, 

pois,  

As disciplinas escolares se constituíram (e ainda se constituem) em um 

processo de legitimação de determinados conhecimentos. Esse processo de 

construção não foi linear, mas permeado de confrontos entre os diferentes 

grupos de intelectuais que compartilhavam diversos espaços nas esferas do 

poder. A criação das disciplinas escolares e as transformações que sofreram 

no decorrer do século XIX e início do século XX se inserem nesse quadro de 

conflitos. (BITTENCOURT, 2008, p. 98). 

Compreendemos assim, que as disciplinas escolares devem ser entendidas como 

algo que se constitui e se refaz constantemente, a partir dos antigos e novos conflitos, 

que ora se integram e ora se rompem. Agrupando, portanto, elementos que permeiam e 

estabelecem mais fortemente as interações necessárias entre o saber acadêmico e o saber 

ensinado nas escolas.  

Outra questão que devemos observar nos estudos que discutem esse termo é a 

necessidade desses estudos terem por base os elementos que constituem o espaço 

escolar, que formam a cultura escolar. De modo geral, o que se é enfatizado é que esses 

não se limitam apenas aos aspectos sociológicos, restringindo suas abordagens às 

concepções teóricas de termos bem discutidos nessa área, a exemplo da “ideologia, 

hegemonia e capital cultura” (SANTOS, 1990, p.22).    

De acordo com Goodson (1990) as produções na área de organização dos 

saberes escolares advêm, principalmente, de duas perspectivas: a sociológica e a 

filosófica.  

A sociológica argumentada a partir da ideia de que a construção das disciplinas 
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escolares se dá mediante os interesses de um grupo que detém poder na sociedade. 

Assim, a formação dos currículos escolares deriva-se das mudanças e dos conflitos que 

estão associados às relações sociais, em que certos grupos tornam ou não, alguns 

conhecimentos produzidos socialmente em saber escolar. A respeito do poder que a 

hegemonia exerce na formação de conceitos sociais e escolares, Apple (2000) esclarece:  

Naturalmente é crucial observar que, em qualquer situação história dada, o 

controle hegemônico pode ser encontrado apenas como exercício parcial da 

liderança por parte dos grupos dominantes, ou por uma aliança desses grupos, 

em algumas esferas da sociedade, embora certamente não em todas. As forças 

mais poderosas de nossas sociedades não serão igualmente bem-sucedidas na 

economia, no direito, nas instituições educacionais financiadas pelo Estado, 

nos meios de comunicação de massa, nas artes, na religião, na família e na 

sociedade civil como um todo (p.44).   

Esse autor adverte que não podemos pensar que as relações hegemônicas estão 

concentradas apenas no campo de classe social, é preciso discuti-las no âmbito das 

relações de poder culturais não totalmente controlada pela cultura dominante, pois como 

nos reporta Foucault (1979), são nesses espaços que as relações hegemônicas se 

fortalecem e se propagam como mais legitimidade nas multiplicidades das relações 

sociais.         

No caso das abordagens sobre a compreensão das matérias escolares, Young 

(1990) reforça que para a formação nesse tipo de perspectiva se faz necessário 

entendermos as abordagens históricas que discutem as teorias do conhecimento e suas 

formas de controle. Identificando a partir da perspectiva desse autor que esses limites 

não são pré-estabelecidos ou fixos, e sim, construídos através de ações de conflitos e 

jogo de interesses entre grupos sociais.  

Já a perspectiva filosófica fundamentada nas ideias desenvolvidas pelos 

pesquisadores Hirst, Peters e Phenix, é reconhecida como uma representação de como 

os conteúdos são expressos oficialmente. Ou seja, nessa perspectiva as disciplinas 

escolares são pensadas na/pela comunidade acadêmica, por um grupo de intelectuais, e 

assim, repassada como conteúdo escolar a ser ensinado. Para Goodson (1990): 

[...] a implicação é que a disciplina intelectual é criada e sistematicamente 

definida por uma comunidade de estudiosos (scholars), normalmente 

trabalhando num departamento universitário, e é então “traduzida” para uso 

como uma matéria escolar (p. 233).      

Goodson (1990) e Michael Young (1990) tercem severas críticas a essa 
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perspectiva que considera a constituição das disciplinas escolares como proveniente e 

também dependente dos saberes oriundos das academias. Desta forma, esses autores 

avaliam que os argumentos utilizados nesse tipo de abordagem apenas reforçam a 

orientação de um currículo inteiramente acadêmico. Sendo assim, a educação escolar 

defendida nessa abordagem é vista como modelos de conhecimentos tradicionais que 

portam como modelos sociais que se adéqua ao currículo historicamente (SANTOS 

1990).  

Nessa discussão é importante registrarmos que esses estudos que tomam por 

base as perspectivas filosóficas e sociológicas valorizam e reconhecem as orientações 

trazidas pelo campo da história. Porém, identificamos que alguns estudiosos como 

Young (1990) e Ball (Apud, SANTOS, 1990), consideram que tais perspectivas deixam 

de incluir em suas análises, questões que envolvam e permitem abordar o caráter 

político econômico e de interação social da educação. 

Nesses estudos que trabalham as disciplinas escolares como campo de pesquisa 

percebemos que os debates ora se aproximam, ora se afastam, como é o caso de 

pesquisadores como Goodson (1990) e Ball (Apud, SANTOS, 1990), em que o primeiro 

despreza a abordagem interacionista, enquanto o segundo diz que é fundamental a 

presença dos conhecimentos de interação social. No entanto, esses mesmos autores que 

em alguns momentos encontram-se em campos opostos afirmam que “[...] a 

combinação do trabalho histórico e etnográfico pode ampliar e aprofundar nossa 

compreensão do currículo” (GOODSON E BALL, Apud, SANTOS, 1990, p. 24). Essa 

perspectiva trabalha na tentativa de associar História e Etnografia em momentos que 

essas áreas do conhecimento se encontram em situação complementar.    

Dessa maneira, entendemos que nessa discussão devemos analisar os tipos de 

relações que permeiam esse debate, bem como, as articulações existentes entre esses 

dois níveis de conhecimento, o acadêmico e o escolar, compreendendo assim que – 

espaço escolar e acadêmico são campos complementares, porém diferentes e específicos 

em suas atuações.   

Dessa forma, Goodson (1990) concorda com essa ideia e questiona esse debate 

enfatizando que: 

[...] na visão de consenso de que as meterias escolares derivam das 

“disciplinas” intelectuais ou “formas de conhecimento” é outra vez 

importante focalizar o processo histórico através do qual as matérias 
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escolares surgem. Essa investigação pode fornecer evidência de uma 

disparidade considerável entre as mensagens políticas e filosóficas que 

buscam explicar e legitimar a ”tradição acadêmica” das matérias escolares e o 

detalhado processo histórico através do qual as matérias escolares são 

definidas e estabelecidas (p. 234). 

Para reforçar esse questionamento esse mesmo autor esclarece sua colocação e 

aponta que: 

Análises mais atentas das matérias escolares revela uma série de paradoxos 

inexplicados. Em primeiro lugar, o contexto escolar é, sob muitos aspectos, 

muito diferente do contexto universitário – problemas mais amplos de 

motivação do aluno, de capacidade e de controle necessitam ser 

considerados. A tradução da “disciplina” para a “matéria escolar”, portanto, 

exige uma considerável adaptação e como resultado, “muitas matérias 

escolares dificilmente podem ser chamadas de disciplinas e muito menos de 

formas de pensamento. Muitas não são claras a respeito de seus conceitos 

mais frutíferos, formas de explicação e metodologia específica”. Em segundo 

lugar, as matérias escolares são, com freqüência, ou divorciadas de sua 

disciplina base ou não têm uma disciplina-base. Muitas matérias escolares, 

portanto, representam comunidades autônomas [...] (Idem, 234).  

Corroboramos com essa crítica feita por Goodson (1990) uma vez que a escola 

ou a comunidade escolar são produtoras e formadoras de condutas, de valores, de 

culturas e de todo um conhecimento que merece respeito, e, portanto, reconhecimento 

social.   

Chervel (1990) ao discutir o duplo papel que a escola exerce socialmente afirma 

que: 

[…] o sistema escolar é detentor de um poder criativo insuficientemente 

valorizado até aqui é que ele desempenha na sociedade um papel o qual não 

se percebeu que era duplo: de fato ele forma não somente os indivíduos, mas 

também uma cultura que vem por sua vez penetrar, moldar, modificar a 

cultura da sociedade global (p.184).      

No entanto, essa concepção levantada por André Chervel (1990) referente a 

relevante participação da cultura escolar na constituição dos saberes escolares, e por 

conseguinte, no debate que defende e entende o saber produzido na escola como tendo 

certa autonomia em relação aos conhecimentos produzidos na academia, sendo esses 

saberes produzidos pelas diversas disciplinas que constam nos currículos escolares 

(História, Geografia, Química, Física, Matemática, Língua Portuguesa, etc.) produtos de 

uma “cultura escolar”.  

André Chervel (1990) entende as disciplinas escolares como produto dos saberes 

oriundos da escola, e esses, por elas formulados, como parte da cultura escolar. Porém, 
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chama atenção para de que “[...] o papel da escola não se limita ao exercício das 

disciplinas escolares. A educação dada e recebida nos estabelecimentos escolares é, à 

imagem das finalidades correspondentes, um conjunto complexo que não se reduz aos 

ensinamentos explícitos e propagados” (p. 188). 

A filosofia constituída pela escola é detentora de um poder que faz dela uma 

instituição que emite saber oficial e legítimo. Segundo Chervel (1990) as disciplinas 

escolares estão presentes na escola para tal finalidade: “tornar possível o ensino”, e a 

escola: 

Nesse processo de elaboração disciplinar, [...] tende a construir o “ensinável”. 

Intervindo assim no campo da cultura, da literatura, da gramática, do 

conceito, a escola desempenha um papel eminentemente ativo e criativo que 

somente a história das disciplinas escolares está apta a evidenciar. A função 

real da escola é então dupla. A instrução das crianças, que foi sempre 

considerada como seu objetivo único, não é mais do que um dos aspectos de 

sua atividade. O outro é a criação das disciplinas escolares, vasto conjunto 

cultural amplamente original! Que ela secretou ao longo de decênios ou 

séculos e que funciona como uma mediação posta a serviço da juventude 

escolar em sua lenta progressão em direção à cultura da sociedade global. No 

seu esforço secular de aculturação das jovens gerações, a sociedade entrega-

lhes uma linguagem de acesso cuja funcionalidade é, em seu princípio, 

puramente transitória. Mas essa linguagem adquire imediatamente sua 

autonomia, tornando-se um objeto cultural, ela consegue, contudo se infiltrar 

sub-repticiamente na cultura da sociedade global (p. 200).   

Sendo assim, para melhor visualizarmos os fatores que conferem autonomia ou 

não as matérias escolares um caminho seria analisar os estágios da evolução histórica 

nacionalista
22

 das disciplinas, pois, 

Longe de serem derivadas de disciplinas acadêmicas, muitas matérias 

escolares precedem cronologicamente suas disciplinas-mãe: nessas 

circunstâncias a matéria escolar em desenvolvimento realmente causa a 

criação de uma base universitária para a “disciplina” de forma que 

professores secundários das matérias escolares possam ser treinados 

(GOODSON, 1990, p. 235). 

Ou seja, devemos estar atentos aos aspectos que permeiam com maior 

detalhamento o processo histórico das diferentes formas de conhecimento (escolar e 

acadêmico), voltando-se, portanto, não somente ou mais especificamente, para análise 

filosófica, como é de costume na prática de estudo e investigação do conhecimento em 

nossa sociedade.  

                                                 
22

 Ver a divisão de estágios apresentada por Layton (1972), que ao analisar a evolução das matérias 

escolares percebeu que esta dividia-se em três etapas. 
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Nessa perspectiva compreendemos que nesses estudos se priorizam questões que 

envolvam o contexto histórico, para que assim, tenhamos maior clareza do processo de 

constituição da matéria escolar, isto é, precisamos estudar as concepções históricas e 

sociológicas das causas e das ações que estão por trás do surgimento, apresentação e 

promoção de uma matéria escolar para uma disciplina de cunho acadêmico 

(GOODSON, 1990).   

Com isso, podemos dizer que o tempo de surgimento, de promoção e de 

permanência de uma disciplina escolar não é definido somente pelas necessidades da 

comunidade escolar, liga-se mais fortemente, e estende-se, portanto, aos interesses e 

determinações das esferas sociais e históricas. 

Por isso, entendemos que o nosso estudo em particular sobre a disciplina 

Geografia, permitirá a compreensão com mais detalhes desse debate sobre a 

constituição essa disciplina escolar, uma vez que, buscamos estudar o processo de 

estabelecimento desta enquanto disciplina acadêmica (investigando o contexto histórico 

e suas ligações com o meio social) bem como, sua promoção – de matéria escolar para 

acadêmica.  

Nessa perspectiva, identificamos que o processo de instituição da Geografia 

enquanto disciplina escolar se deu de maneira mais organizada no currículo escolar, no 

período do final do século XIX. A Geografia na Inglaterra, que até então, se prendia a 

“[...] uma monótona coleção de fatos e cifras geográficas que Mackinder, referindo-se a 

realidade inglesa afirmava “acrescentar-se a uma quantidade crescente a ser guardada 

pela memória”.” (GOODSON, 1990, p. 236).  

Também é nesse momento histórico (final do século XIX) que se tentou ampliar 

a forma de entender e de se ensinar Geografia, porém, ainda nos currículos escolares 

faltava espaço para essa matéria se estabelecer, em especial, nas escolas que não 

dispunha de professores diplomados, ou seja, nas escolas que não tinha certa relevância 

acadêmica. Nessas, a condição da Geografia escolar permanência incerta e associada 

aquelas matérias escolares que pouco se destacava na prática pedagógica. De acordo 

com Goodson (1990): 

Nas escolas elementares, a geografia foi rapidamente vista como fornecendo 

possibilidades utilitárias e pedagógicas na educação das crianças da classe 

operária. Portanto, a fixação da matéria cresceu consideravelmente no 

período que se segue ao Education Act de 1870. Em 1870, a “geografia 

elementar” foi adicionada à lista principal de “matérias de aula’ a ser objeto 
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de exame nas Escolas Elementares. Dada a base limitada no setor escolar 

elementar e secundário, os promotores da geografia começaram a tacar 

planos para uma associação da matéria. Assim, em 1893 a Geographical 

Associação em 1893 foi extremamente bem cronometrada e rapidamente 

começou a operar como um “lobby” ativo para a matéria. Dois anos mais 

tarde, a Bryce Commissicn elaborou um relatório e suas recomendações 

foram incluídas no Education Act de 1902. Além disso, a legislação do 

Ensino Secundário de 1904 efetivamente definiu as matérias tradicionais a 

serem oferecidas nas escolas secundárias, a inclusão da Geografia na 

legislação foi um marco importante em sua aceitação e reconhecimento e no 

amplo estabelecimento de exames externos em geografia nas escolas 

secundárias (p. 237).  

Essa estratégia de promoção da Geografia escolar na Inglaterra visava torná-la 

uma matéria principal, pois como já citamos aqui neste trabalho, até o momento de sua 

institucionalização, naquele país, a Geografia era considerada como “matéria subsidiária 

ou complementar”. Vejamos agora como se deu esse processo, ou seja, como a 

Geografia escolar aparece no currículo escolar brasileiro, especialmente no secundário. 

 

2.4 - A Geografia escolar no Brasil: algumas palavras 

 

As legislações educacionais brasileiras tiveram sua base de organização nos 

modelos de escolas que foram “transplantados” da França, ou seja, as elites brasileiras 

queriam estabelecer uma legislação educacional em um país que se tornara recém 

independente e foram buscar ou copiar um modelo de educação capaz de disseminar 

uma cultura letrada (ROCHA, 1996). 

Essa característica da educação brasileira é uma questão que abre espaço para 

muitas discussões no campo de pesquisas sobre a História da Educação, em especial, 

nos estudos que abordam o currículo e a história das disciplinas escolares. A propósito 

da Geografia escolar, enfatizamos que tal colocação nos remete à finalidade da 

disciplina ao compor o currículo.  

Nessa perspectiva, discutiremos a institucionalização da Geografia no currículo 

brasileiro, pensando especialmente em seu papel de destaque na propagação dos debates 

educacionais da Primeira República, como também, quais os saberes escolares que por 

ela foram disseminados e, principalmente, qual a relação desses saberes com a 

elaboração dos livros didáticos.  

Partimos do pressuposto de que, no Brasil, podemos afirmar que a Geografia 
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escolar serviu para o desenvolvimento das ideias nacionalistas
23

 ao longo do século XIX 

e nas primeiras décadas do século passado, uma vez que as metodologias aplicadas 

pelos professores e a repercussão dessas na elaboração desses materiais didáticos 

atendia, inicialmente, a fins nacionalistas, mesmo que não apresentassem isso 

explicitamente, pois na sua grande maioria tais interesses estavam expressos nas 

entrelinhas desses materiais.  Esta perspectiva referente ao ensino de História também é 

destacada por Bittencourt (2004) que corrobora dessa ideia de que o nacionalismo 

patriótico exerceu centralidade no rol dos conteúdos dessa disciplina desde o início da 

organização do sistema de ensino brasileiro. A propósito dessa discussão, Vlach (1988) 

aponta que esse debate tem despertado pesquisas e opiniões contraditórias acerca desse 

posicionamento.  

Contrariando os estudos supramencionados Rocha (1996) afirma: 

[...] é possível colocar em xeque a ideia cultuada entre os meios acadêmicos 

de geografia, de que esta disciplina, ao ser inserida no currículo escolar 

brasileiro, teve como principal objetivo a veiculação de uma ideologia que 

tinha como objetivo principal estimular o amor à pátria(p.147).  

Outra perspectiva distinta desta sobre o papel desempenhado pela Geografia 

escolar ao torna-se parte integrante do currículo brasileiro, destacamos ainda a posição 

de Vlach (1988) ao defender a ideia de que a Geografia começa a fazer parte do 

currículo escolar para difusão de uma ideologia empenhada com os interesses do 

nacionalismo patriótico, para exaltar a terra e fornecer suporte pedagógico à escola 

enquanto aparelho reprodutor do Estado. Nesse sentido, é importante destacar que essa 

autora compreende que a institucionalização da Geografia escolar no Brasil se deu 

semelhante a sua inserção e finalidade na composição do currículo Francês. No seu 

entendimento o desenvolvimento da Geografia escolar na França serviu para a formação 

de uma ideologia nacionalista, isto é, o conhecimento dos espaços e o mapeamento da 

composição do espaço nacional implicariam a construção de um sentimento de 

nacionalismo patriótico (VLACH, 1988).   

                                                 

23
 De acordo com Sousa Neto (2000) ao estudarmos os processos de escolarização, pensando como se 

deu no século XIX a propagação dos ideais nacionalistas, identificamos que a escola foi, como já 

enfatizamos nesse trabalho, uma grande aliada na legitimação dos sentimentos de pertencimento e de 

amor a pátria. Esse autor destaca ainda em seus estudos a formação da identificação nacional no século 

XIX, dando destaque para três acontecimentos importantes surgidos nas primeiras décadas do século – a 

criação do Colégio Pedro II e o surgimento da disciplina escolar Geografia (1837), e a fundação do 

Instituto Histórico Geográfico Brasileiro (IHGB) em 1838.    
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A propósito Albuquerque (2009) enfatiza que essa ideologia patriótica que Vlach 

(1988) defende será integrada ao discurso da disciplina escolar Geografia e mais 

fortemente difundida, no final do século XIX, momento que os livros didáticos passam 

a ser produzidos no Brasil. Entendemos que a partir do estabelecimento da disciplina 

Geografia no Brasil, havia uma tentativa de se difundir uma Geografia patriótica. Nessa 

perspectiva, nos apoiamos em Albuquerque (2009) para afirmar que havia um 

movimento no sentido de divulgar esse patriotismo, mas não havia materiais didáticos 

que abordassem o Brasil, inicialmente, tendo em vista que a maioria dos livros era 

importada, porém, posteriormente, quando esses passam a serem produzidos no Brasil 

há sim uma maior divulgação desse ideal patriótico.  

Com base nessas colocações, sobre a presença da Geografia escolar do Brasil e, 

sua relação com os livros didáticos destacamos ainda nos estudos realizados por 

Albuquerque (2008), que: 

Com base nas pesquisas que estamos desenvolvendo, compreendemos que o 

nacionalismo passou a compor o conteúdo do ensino dessa disciplina quando 

a geografia do Brasil foi institucionalizada como disciplina e os livros 

didáticos passaram a tratar das questões relativas ao país. Ou seja, esse debate 

foi introduzido na escola pelas publicações didáticas brasileiras. Pois 

enquanto os livros didáticos utilizados eram importados, esses, em geral, não 

traziam conteúdos sobre o Brasil e quando o faziam era de forma muito 

superficial. Podemos comprovar tal afirmação a partir do que nos diz José 

Veríssimo no ano de 1890: “Apesar da pretensão contrária, nós não sabemos 

geografia. Nesta matéria, a nossa ciência é de nomenclatura e, em geral, 

cifra-se à nomenclatura geográfica da Europa (1985, p. 03)”. (p. 166).   

Como podemos identificar no trecho acima, os apontamentos da autora, em 

especial as colocações em que se apoia de José Veríssimo, nos leva a compreender que 

os livros didáticos do período (final do século XIX) valorizavam um conhecimento 

geográfico voltado para a Europa, em detrimento daqueles conteúdos que tratassem de 

outros continentes. Ainda podemos acrescentar que em parte desses livros abordavam 

aspectos da astronomia e cartografia, denominados em seu conjunto como Geografia 

geral. Albuquerque (2008) enfatiza ainda que: “A nomenclatura recitada referia, em 

geral, às províncias européias, aos aspectos físicos e aos dados populacionais dos países 

daquele continente (p. 166)”.   

A esse respeito Rocha (1996) faz uma observação interessante acerca da inserção 

da Geografia escolar no currículo escolar brasileiro: 

Nem uma evidencia nos faz pensar que ao ser inserida no Brasil, quando da 
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“transplantação” do modelo curricular francês realizada nas primeiras 

décadas do século passado, o ensino desta disciplina tenha inicialmente tido 

aqui outra finalidade que não fosse a de fornecer informações genéricas, 

verdadeiramente enciclopédicas, de um mundo em franco processo de 

expansão (p. 157). 

Ou seja, esse autor discorda do posicionamento de Vlach (1998) e afirma que a 

Geografia escolar ensinada nas escolas secundarias brasileiras não promovia a 

propagação do sentimento de nacionalismo patriótico, dado seu caráter de mera 

nomenclatura que descrevia muito mais as características naturais e humanas de outros 

continentes, do que às descrições referente ao Brasil (ROCHA, 1996).      

Os conteúdos trabalhados nas escolas na época não poderiam garantir o repasse 

de saberes geográficos sistematizados e seguia o esquema enciclopédico “[...] iam desde 

a descrição da esfera celeste, passando em seguida pela descrição das características 

naturais e humanas dos diferentes continentes, para somente, no fim alcançar a 

descrição do Brasil” (ROCHA, 1996, p. 158). Nessa mesma publicação o autor afirma 

ainda que os conteúdos eram passados como a-históricos, como se homens e mulheres 

não fossem responsáveis pela organização da dinâmica social e modos de 

sobrevivências no meio.   

Outro apontamento feito por Rocha (1996) referente às ideias de Vlach (1988) 

diz respeito a posição dessa autora ao entender que era de fundamental interesse dos 

legisladores fazer da disciplina Geografia um instrumento de grande relevância na 

propagação e difusão da ideologia do nacionalismo patriótico. Segundo Rocha (2006) a 

criação da disciplina Corografia do Brasil, em 1857, destinada ao ensino secundário, 

especificamente, restrita ao 4º e 5º ano do curso secundário do Colégio Pedro II, seria 

um exemplo de que o objetivo não era precisamente esse, pois o ensino limitava-se a 

um pequeno grupo social, e não a grande massa da população, que levaria a consciência 

nacionalista. 

Com isso, Rocha (2006) questiona o ensino da Geografia voltado para fins 

nacionalista, uma vez que nesse momento histórico o ensino só atendia a um pequeno 

grupo social e não a toda a população, além do mais, o conhecimento propagado a essa 

minoria estava pautado nos livros didáticos trazidos da França. Como ressalta 

Albuquerque (2009) “[...] havia poucas referências a geografia do Brasil, tanto por falta 

de fontes e dados para os autores de livros didáticos, quanto porque os livros eram 

elaborados fora do país e, muitas vezes, traduzidos sem uma adaptação a sua realidade” 
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(p. 166). 

A esse respeito, julgamos ser relevante acrescentar o posicionamento de Sousa 

Neto (2000) sobre as finalidades da educação, mais especificamente, sobre a presença 

dos livros didáticos nesse contexto que se buscava constituir a unidade e a 

nacionalidade, esse enfatiza que os livros brasileiros eram elaborados, 

[...] à modo dos manuais franceses, que lido pelos brancos de um país 

majoritariamente não branco, tinha por finalidade formar alguns poucos 

senhores para falar a todos o que se conceberia, às custas do exercícios do 

favor ou da chibata, em verdade na boca das elites e daquele povinho mais ou 

menos miúdo que habitava este imenso e verde país (p. 35).  

Com base nessa colocação esse autor levanta um questionamento importante 

sobre a função da escola nesse momento: “Se a ideia era criar por intermédio do ensino 

a unidade da nação, por que as elites afastaram da escola a expressiva maioria dos 

habitantes deste vasto território, que era, em muitos lugares, vazio?” (p. 35). 

Com esse apontamento Sousa Neto (2000) coloca em xeque o debate entre o 

posicionamento de Rocha (1996) e Vlach (1988) que estamos aqui abordando nessa 

discussão. Em nosso entendimento Souza Neto (ibidem idem) traz uma contribuição 

que merece espaço nesse debate, ao defender que não seria somente a escola quem 

comandava a disseminação das ideias nacionalistas, uma vez que a maioria da 

população brasileira não chegava aos bancos escolares no período imperial e, que essa 

não participação implicava o controle da elite dominante, que estava a frente de quase 

tudo, inclusive da escola, determinado o que era ser brasileiro e ser um cidadão 

pertencente à pátria (SOUSA NETO, 2000). Logo, podemos compreender que a escola:  

[...] foi fundamental para a divulgação dessa ideologia patriótica da unidade 

nacional, porém insuficiente, posto que a nosso ver, foram necessárias outras 

instituições e práticas sociais, a maioria delas baseada no mandarinato dos 

senhores de terra, no ofício dos padres e no controle estatal feito pelos 

bacharéis. Quanto tudo isto falhava, então funcionava a Guarda Nacional 

criada à moda francesa, que enfim, conseguia estabelecer sue pacífico 

consenso (SOUSA NETO, 2000, p.36).   

Então, partindo do pressuposto de que a escola sozinha não daria conta de 

responder todas as expectativas trazidas pela ideia de nação, enfatizamos a importância 

de entendermos que o poder se propaga nas micro-relações, com a mesma, ou talvez, 

com maior força, que nas grandes instâncias.  Isto é, o repasse ou a transferência de 

tarefa na execução da difusão das ideias nacionalistas para outras instituições, que por 
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sua vez, forma outras cadeias de repasse do poder, significa compreender que as práticas 

sociais não se estabelecem, nem tão pouco, se firma em parâmetros únicos 

(FOUCAULT, 1979). Estas, por sua vez, se firmam nas mais variadas escalas, sendo em 

alguns casos claramente visíveis, em outros, tão silenciosas, que o poder impera e, 

muitas das vezes nem se dá conta da sua presença coagindo as relações sociais. Assim, 

espaços como a igreja, as associações, clubes entre outras instituições tinham também a 

função de difusão desses ideais. 

Nesse sentido, a partir das colocações aqui enfatizadas entendemos que a 

Geografia escolar de fato ajudou na propagação do discurso do nacionalismo patriótico, 

difundido, principalmente, no final do século XIX, pois como já mencionamos a 

Geografia se constitui em uma disciplina escolar importante nesse momento histórico 

(ROCHA, 1996).  Assim, no próximo capítulo discutiremos o papel da Geografia no 

Ensino Secundário brasileiro, bem como, faremos considerações acerca dessa disciplina 

escolar na constituição de uma identidade brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

CAPITULO III – OS CURRÍCULOS DE GEOGRAFIA NO ENSINO 

SECUNDÁRIO (1880-1930) 

 

 Notificamos que variados estudos que tratam de discutir as atividades humanas, 

em especial as voltadas para o campo da educação, relegam a História essa tarefa de 

traçar tentativas de entender o homem no mundo e seus modos de interação em 

sociedade ao longo do tempo. 

No campo da História da Educação identificamos que pesquisadores, sejam eles 

voltados para estudos mais densos, ou ainda aqueles que ficam apenas em ensaios, é 

comum a pretensão de abordar a trajetória das complexidades, dos problemas e das 

“ideias pedagógicas” no processo de escolarização da educação brasileira.  Assim, 

levados por interesse de grupos ou individuais, esses pesquisadores centram-se em 

determinados períodos da História da Educação abordando tempos e espaços que 

definem o tipo de ensino (primário, secundário ou superior), bem como, os traços 

educacionais associados ao objeto de estudo que se busca problematizar. 

Nessa perspectiva, neste capítulo abordaremos um debate acerca do ensino 

secundário e, como se deu o processo de constituição dos saberes geográficos. Pois, ao 

observarmos a presença dos saberes geográficos no currículo escolar, especificamente 

no secundário, logo percebemos que esses passaram a aparecer bem antes da 

institucionalização da Geografia enquanto disciplina autônoma. Os encontramos quando 

do surgimento dos cursos preparatórios secundários, que identificamos como um saber 

auxiliar da disciplina História e Geografia. Além do mais esse conhecimento estava 

posto para os livros e outros materiais didáticos utilizados para ensinar a ler e a 

escrever, desde os jesuítas (BITTENCOURT, 2004).  

 

3.1- O Ensino Secundário no Brasil 

 

No quadro geral de organicidade do ensino no Brasil Império, ou as tentativas de 

conferir legalidade ao ensino, destacamos que essas se deram de maneira a responder as 

reinvindicações que descentralizavam a organicidade e integridade do país, causando 

divisão a partir de movimentos separatistas (tendências radicais x os ideias 

conservadores) (HAIDAR, 2008). A esse respeito enfatizamos que, como em quase 

tudo, também na organização do ensino desde muito cedo as leis e decretos eram 
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formulados a partir de fortes embates políticos, a base de críticas, contestações e 

também de conformidades. 

Tal movimento chama a realização da Reforma Constitucional de 1834, que 

sanciona a Lei nº 16 de 12 de agosto de 1834 conferindo: 

[...] as províncias o direito de legislar sobre instrução pública e 

estabelecimentos próprios a promovê-la, excluindo, de sua competência as 

faculdades de medicina, os cursos jurídicos, as academias então existentes e 

outros quaisquer estabelecimentos que, no futuro, fossem criados por lei geral 

(HAIDAR, 2008, p.17). 

Ficando assim, a partir de 1834, estabelecido dois sistemas de ensino: o 

provincial e o geral. De modo que este último mantinha controle das atividades 

desenvolvidas pelo primeiro, tanto no que se refere à extensão curricular quanto nas 

atividades de cunho político. 

Sobre o Ensino Secundário em particular, destacamos segundo Haidar (2008) 

que no Brasil Império podemos definir que o “Ato Adicional principiou a alterar-se a 

feição dos estudos secundários, até então fragmentados em aulas avulsas, à moda das 

aulas régias (p. 12)”.  Apoiados ainda nos estudos desenvolvidos por Haidar (2008), 

tomamos suas impressões acerca do Ensino Secundário, quando afirma que este, 

Destinando-se precipuamente a preparar para o ingresso nas faculdades, o 

ensino secundário, embora descentralizado pelo adendo constitucional de 

1834, foi, entretanto, durante todo o Império, indiretamente controlado pelo 

poder central que conservou, de fato, o monopólio dos estudos maiores. A 

“pseudodescentralização” dos estudos secundários vigentes após o Ato 

Adicional influiu decisivamente sobre os destinos desse ramo do ensino no 

Império e constitui um dado básico para a compreensão da problemática 

educacional da época (p. 13).  

Essa falsa descentralização desses estudos matinha atitudes e iniciativas voltadas 

para atender os fins dos exames parcelados de preparatórios. De modo que, os 

estabelecimentos de Ensino Secundários provinciais e particulares atendiam aos padrões 

estabelecidos e exigidos pelos os preparatórios para ingresso nos cursos superiores. 

Em discordância ao sistema estruturado e estabelecido, o Visconde do Uruguai 

enfatizava que a Reforma Constitucional de 1834 conferia o Art. 10 § 2º, porém, no seu 

entendimento esta era vaga e desorganizada, pois, seus decretos não ofertavam meios de 

desfazer os conflitos travados naquele contexto histórico. Segundo ele só se fica 

determinado a liberdade das Assembleias Provinciais legislar sobre toda a Instrução 

Pública, ficando sem definição quanto ao grau de instrução ou ainda os tipos de 
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conhecimentos a serem abordados, esclarecendo somente que ficariam excluídos os 

cursos jurídicos e as Academias existentes e demais estabelecimentos da instrução que 

no futuro fossem criados por lei. Para Haidar (2008): 

De fato, após a reforma constitucional, a atuação dos poderes gerais no que 

concerne ao ensino primário e secundário limitou-se, quase que 

exclusivamente, ao Município da Corte; não se criaram por leis gerais 

quaisquer estabelecimentos desses níveis nas Províncias de criar 

estabelecimentos de ensino superior, conservando, de fato, o Poder Geral, o 

monopólio dos estudos maiores (p. 19 e 20). 

Ou seja, era o município da Corte o local mais apropriado para se oferecer o 

ensino secundário, pois lá se teria a influência e interferência, mais de perto, do Poder 

Geral na forma como o ensino secundário se propagaria nas Províncias.  

Haidar (2008) chama atenção que mesmo com a tentativa de descentralização 

instituída pelos os decretos do Ato Adicional,  

A organização dos estudos secundários ainda mantida, segundo a tradição 

jesuítica, nuns poucos seminários e no famoso Colégio criado em 1820 pelos 

Lazaristas na Serra do Caraça, inexistia na área dos estudos públicos. 

Fragmentado em aulas avulsas, à moda das aulas régias, o ensino público 

secundário reduzia-se, às vésperas do Ato Adicional, a um punhado de aulas 

de latim, retórica, filosofia, geometria, francês e comércio, espalhadas pelos 

quatro cantos do Império (HAIDAR, 2008, p. 20). 

Essa fala confirma a influência do Poder Geral nos estabelecimentos de ensino 

que ofertavam o Ensino Secundário, supostamente mantido pelas Províncias, e também, 

a diferença entre o que se determina as leis, as suas efetivações e o tempo de comum 

convivência entre o novo e as permanências e resistências das raízes do velho. 

No Brasil, a partir do Ato Adicional, temos como marco de organicidade do 

ensino no campo público, o surgimento dos liceus provinciais em 1835, e dois anos 

após, em 1837, a criação do Colégio Pedro II
24

 na Corte expressando as primeiras 

tentativas de institucionalização do ensino.  

Sobre os liceus provinciais
25

 temos como registro das suas primeiras instalações 

nas seguintes capitais: o Ateneu do Rio Grande do Norte em 1835 e no ano seguinte, em 

                                                 
24

 O referido Colégio foi criado por Bernardo de Vasconcelos com o objetivo de servir de modelo aos 

demais estabelecimentos provinciais e particulares no Brasil Império. Nele ofertava-se o ensino 

secundário cobrado para o ingresso nos cursos superiores e na preparação para os cursos preparatórios.   

25
 A partir de então foi conferido às províncias o direito e a responsabilidade do ensino elementar e médio 

com a criação de estabelecimentos de ensino em cada província, os chamados Liceus Provinciais.  

Entendemos a criação dos Liceus como uma tentativa de organizar as aulas avulsas ou régias, que a partir 

dessas escolas passaram acontecer em um mesmo prédio, ainda sem certa organicidade. 
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1836, o da Bahia e o da Paraíba. Com a atuação dos liceus reduziam-se o número de 

aulas avulsas, porém, o tipo de Ensino Secundário provincial que esses 

estabelecimentos disponibilizavam ainda não estipulava, salvo algumas disciplinas, o 

que se deveria estudar, nem como ou ainda em que tempo deviam-se concluir esses 

cursos. Estes portavam-se como escolas preparatórias das Academias, sem 

reconhecimento para imprimir um título de aprovação para a inserção no ensino 

superior. 

No que tange a institucionalização do Colégio Pedro II, apontamos que, 

Na Corte, por Decreto de 2 de dezembro de 1837, foi o Seminário de São 

Joaquim transformado em estabelecimento de instrução secundária sob a 

denominação de Colégio Pedro II. O regulamento de 31 de janeiro de 1838 

introduziu, a exemplo dos colégios franceses, os estudos simultâneos e 

seriados, organizados em um curso regular de 6 a 8 anos. Ensinar-se-iam no 

novo colégio as línguas latina, grega, francesa e inglesa, a gramática nacional 

e a retórica, a geografia e a história, as ciências naturais, as matemáticas, a 

música vocal e o desenho. Aos bacharéis em letras pelo Colégio Pedro II foi 

concedido direito a matrícula em qualquer das faculdades do Império, 

independentemente de novas provas. O ensino secundário provincial, embora 

enriquecido graças à ampliação dos estudos matemáticos, ao maior 

desenvolvimento dado às línguas modernas e à criação de cadeiras de 

geografia e história, antes praticamente inexistentes, limitava-se, entretanto, 

com pouquíssimas exceções, às disciplinas exigidas como preparatórios para 

ingresso nas Academias (HAIDAR, 2008, p. 21).  

 

Segundo Rocha (1996) o referido Colégio tinha alguns objetivos estabelecidos: 

A intenção dos que foram responsáveis pela criação do colégio não foi apenas 

a de dotar a Corte de um estabelecimento de ensino secundário mais 

organizado frente à desordem que presidia as aulas régias. Mais do que isto, 

objetivavam eles criar uma instituição que servisse de modelo, 

verdadeiramente padrão de excelência do que as demais escolas públicas ou 

particulares existentes ou a serem criadas pudessem seguir (p. 150).  

O Colégio Pedro II recebeu o “status” de escola-padrão ou escola modelo para 

os demais estabelecimentos de ensino províncias e particulares. Seria ele considerado o 

padrão de referência dos saberes oficialmente aceitos, aqueles ditos recomendáveis em 

seus conteúdos e métodos (ROCHA, 1996). 

Diante disso, cabe ressaltarmos nessa discussão que a própria a fala de Rocha 

(1996) reforça algo que já apontamos nesse trabalho, a ideia de que a Geografia 

difundia os ideais nacionalistas. Pois, como bem enfatiza esse autor em sua colocação 

acima, havia uma descentralização do poder, para as províncias, entretanto, se cria uma 

escola que deve ser seguida, deve ser referencia até para seleção dos conteúdos. Então, 
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como não pensar que essas questões não estão relacionadas, quando pensam em formar 

um modelo ou padrão de ensino a ser seguido? 

Retomamos aqui a importância relegada há algumas disciplinas em dados 

momentos da história, em especial quando se busca a centralidade ou harmonia de uma 

nação considerando como panaceia universal a educação, tornando assim, o espaço 

escolar como grande responsável pelos males sociais. Um exemplo claro se dá no papel 

da Geografia escolar no currículo da época, uma vez que a mesma não é criada com o 

Pedro II em 1837 sem finalidades ou objetivos, precisava-se dos conhecimentos 

geográficos para o desenvolvimento do país. 

Quanto ao processo de busca de autonomia das Províncias no período do Brasil 

Império, identificamos que logo após a reforma constitucional de 1834, começa-se os 

questionamentos acerca da desordem administrativa que reinava nos mais variados 

espaços sociais do Império. Em 1837 cresce o movimento de reação contra a 

centralidade da anarquia legislativa do Poder Geral, passando pelo o campo 

educacional, notificando as deficiências dos estabelecimentos de Ensino Secundário 

Provinciais, promovendo assim, a equiparação dos liceus Provinciais ao Colégio Pedro 

II, fazendo deste último uma referência quanto a estrutura e aos planos de estudos, 

Tal medida, sem ferir os dispositivos constitucionais, propiciaria a adesão 

voluntária das Províncias às normas fixadas pelo poder central para os 

estudos secundários na Corte: elevar-se-ia, assim, o nível desses estudos em 

todo o Império facilitando-se, ao mesmo tempo, aos candidatos provinciais, o 

acesso aos estabelecimentos de ensino superior (HAIDAR, 2008, p. 27). 

A proposta seria que os títulos conferidos pelos liceus provinciais melhorassem 

sua qualidade, pois a má qualidade do Ensino Secundário provincial não validava seu 

reconhecimento perante os cursos superior e Corte Imperial. Essa mesma autora 

apresenta seu posicionamento frente a representatividade dessa equiparação, em outras 

palavras, 

A equiparação concebida nesses termos, se sob certos aspectos representava a 

abdicação, por parte dos poderes gerais, de uma parcela das atribuições que 

detinham, implicava, da parte das Províncias, na aceitação de diretrizes 

fixadas pelo Governo Central e consubstanciadas nos estatutos e 

regulamentos do Colégio de Pedro II. Não obstante seu caráter centralizador, 

a medida sofreu, desde logo, a intransigente oposição das áreas 

conservadoras mais radicais. Um parecer do Conselho de Estado, de 6 de 

novembro de 1846, chegara mesmo a negar aos liceus provinciais o direito de 

conceder quaisquer títulos, honras ou distinções, considerando 

inconstitucional a preferência reconhecida pela Assembleia do Ceará aos 

egressos do liceu da Província para provimento de cargos provinciais (p. 27 e 

28). 
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Esse movimento foi encabeçado por uma comissão da Instrução Pública e previa 

a criação de um liceu nacional na Corte. As ideias que os deputados liberais Tôrres 

Homem, Dias Carvalho e Domingos José Gonçalves Magalhães propagavam e 

defendiam centralizavam- se no debate sobre a unidade nacional, reafirmando uma 

necessidade de uma identidade e base nacionalista, propagada em especial pelos  bancos 

escolares, pois, a escola trataria de construir ou criar a identidade de intelectuais e 

morais que seria uma instrução comum a todos (HAIDAR, 2008). 

Para o Ensino Secundário em particular, a equiparação dos liceus provinciais 

representou: 

[…] um meio indireto de uniformizar os estudos preparatórios em todo o país 

sem ferir os direitos constitucionais das Assembleias Legislativas Provinciais. 

A 25 de agosto de 1851, Dias Carvalho, em emenda ao projeto de Couto 

Ferraz que autorizava o governo a reformar o ensino primário e secundário na 

Corte e previa a criação de um liceu de externos na capital do Império, 

propunha, novamente, o reconhecimento dos diplomas conferidos pelos 

liceus provinciais que se equiparassem ao Pedro II ou ao Externato 

(HAIDAR, 2008, p.29). 

O que estava em questão era a uniformidade do ensino, um modo indireto de 

uniformizar a instrução secundária em todos estabelecimentos das Províncias do 

Império. A proposta seria que o mesmo plano de disciplinas ensinadas no Colégio Pedro 

II fossem as mesmas para os demais liceus, de modo que isso pudesse garantir a 

validade ou reconhecimento de seus certificados, podendo eles serem aceitos na 

instrução superior.  

Entretanto, mesmo como a criação dessa emenda e com as movimentações dos 

Governos Provinciais que deixavam claro os benefícios da ação uniformizadora do 

ensino, ainda tinha o Colégio da Corte muitos privilégios em relação aos liceus 

provinciais, apresentando grandes disparidades e resistências, em especial, dificuldade 

de cunho financeiro por parte das Províncias. 

Em relatório sobre o estado da instrução pública nas Províncias os ministros, 

dentre eles, Paulino de Souza concluí que em quase nada tem sido notório o progresso, 

demonstrando grande atraso. 

Sucediam-se as reformas, muitas delas revogadas sem terem sido postas em 

execução, consistindo a legislação relativa à instrução pública, em muitas 

Províncias, num amontoado de disposições desconexas. Por outro lado, mal 

formados, pessimamente retribuídos, cúmplices ou vítimas dos conchavos 

políticos locais, não podiam os mestres das poucas escolas que a iniciativa 

provincial conseguia erigir, desempenhar a contento a missão que lhes fora 

confiada. As dificuldades financeiras com que lutavam as Províncias, cuja 
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autossuficiência nesse campo ficara na letra da lei, preparavam 

paulatinamente o caminho para a desoficialização do ensino: em várias 

Províncias fora o ensino declarado totalmente livre, em quase todas 

multiplicavam-se os estabelecimentos particulares de ensino, subvencionados 

pelos cofres provinciais (HAIDAR, 2008, p. 32, 33 e 34). 

Assim, o Ensino Secundário acontecia a base de descontinuidades e descasos 

dos recursos financeiros, que apenas aumentavam as precariedades desse ensino, 

quando somados ao não reconhecimento das aprovações imprimidas pelos 

estabelecimentos de ensino provinciais, passava para um quadro mais grave. Frente a 

essa realidade caía mais e mais o número de alunos interessados, uma vez que, 

procuram esses colégios aqueles alunos que precisavam de um bom ensino preparatório 

para o ingresso nos cursos superiores. Tais condições levavam os pais que residiam em 

uma determinada província a mandar seus filhos para outras vizinhas, fazendo destas 

subpolos de um ensino de maior qualidade e de referência. 

Assim, estudado o Ensino Secundário no Brasil, agora nos deteremos as 

considerações acerca dos exames preparatórios e parcelados, pensando o papel desses 

no Ensino Secundário brasileiro. 

 

3.1.1 - Sobre os Exames Preparatórios e os Exames Parcelados  

 

O papel desempenhado pelos estudos secundário no Brasil Império foi de se 

portar, quase que em todos os momentos, como uma via de acesso aos cursos 

superiores. Ou seja, poderíamos definir que ao falarmos de Ensino Secundário, logo, 

nos levaria a discussão acerca dos preparatórios exigidos para o ingresso nas faculdades, 

“[...] os conhecimentos requeridos nos exames de preparatórios constituíram o padrão 

ao qual procuraram ajustar-se os estabelecimentos provinciais e particulares de ensino 

secundário […] (HAIDAR, 2008, p. 45). 

Porém, foram esses mesmos exames que podem parecer simplistas, que 

representaram as mais importantes definições de ensino secundário “[...] foram de tal 

modo decisivos os reflexos das disposições do governo central relativas aos exames 

destinados a aferi-los, que o estudo das vicissitudes por que passaram os famosos 

exames parcelados [...]” (HAIDAR, 2008, p. 45). 

A aplicação dos exames preparatórios não acontecia de maneira dissociada das 

legalidades regidas para as Academias, como explanação temos o exemplo a criação das 

Academias dos Cursos Jurídicos de São Paulo e Olinda, por meio da Lei de 11 de agosto 
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de 1827, que rezava exigências para os candidatos referente a aprovação de disciplinas 

como: Língua Francesa, Gramática, Latina, Retórica, Filosofia Racional e Moral, e 

ainda Geometria, como também ser maior de quinze anos. Essa mesma lei apontava que 

tais conhecimentos seriam oferecidos pelos exames preparatórios, o que demonstrava a 

integração das matérias ensinadas por um e cobradas por outro, isto é, as necessidades 

ou demandas criadas por lei, implicavam, ou pelo menos explicitavam a criação das 

cadeiras solicitadas, independente do estudo ser maior ou menor.  

Passados alguns anos de vigências da lei, em 07 de novembro de 1831
26

, criam-

se novos Estatutos dos Cursos de Ciências Jurídicas e Sociais, prevendo: “[…] a 

incorporação às academias de seis cadeiras destinadas a ministrar os conhecimentos 

exigidos para os exames de preparatórios aos quais, agora, acrescentavam-se Inglês, 

Aritmética e Geometria, História e Geografia (HAIDAR, 2008, p. 46)”.   

Vejamos, portanto, que na colocação acima a Geografia aparece atrelada a de 

História, o que demonstrava suas aproximações quanto as finalidades e concepções 

pedagógicas, bem como, também conferia a Geografia certa importância nos 

conhecimentos exigidos nos preparatórios, e, por conseguinte, no ensino secundário do 

Brasil Império. 

A disciplina que então discutimos ainda era pré-requisito para aqueles 

candidatos a matricular-se nas aulas de Retórica e Filosofia, como também, fazia parte 

das exigências requeridas na ampliação dos preparatórios para o Curso de Medicina. 

Consta que, em matéria da organização pedagógica, em especial, sobre os livros 

didáticos,  

As aulas menores não sofreram modificações estruturais, conservando seu 

antigo caráter de aulas avulsas.  O governo, entretanto, procurou controlar 

diretamente o ensino ministrado nos Cursos Anexos impondo-lhes os 

programas e os compêndios adotados nas aulas secundárias da Corte; os 

professores e substitutos seriam, a partir de então, selecionados mediante 

concurso (HAIDAR, 2008, p. 50. Grifos nossos). 

Nesse sentido, podemos afirmar que uma das ações de controle do Governo 

Geral foi a reforma do Ministro Couto Ferraz, que teve uma atenção especial para a 

                                                 
26

 No ano de 1832, um ano após a criação dos Cursos Jurídicos, entra em vigência a Lei de 3 de outubro 

de 1832, que reorganizava às Academias Médico-Cirúrgicas do Rio de janeiro e da Bahia, criando assim, 

as Faculdades de Medicina. Quantos aos conhecimentos exigidos para o ingresso nos Cursos de Médico, 

constamos que em pouco deferiam dos cobrados nos cursos jurídicos. Sobre os conhecimentos históricos 

e geográficos notificamos que estes conferiam mais importância para os Cursos Jurídicos que para os 

Médicos, a estes eram apenas requeridos o conhecimento de uma língua estrangeira. 
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Instrução Primária e Secundária, tomando algumas importantes providências, dentre 

elas: 

O regulamento da Instrução Primária e Secundária, baixado com o Decreto n. 

1.331A, de 17 de fevereiro de 1854, entre outras importantes providências, 

criou também na Corte, junto à Inspetoria Geral, bancas de exames de 

preparatórios. Instruções especiais que regulamentaram minuciosamente a 

forma de realização de tais provas e a composição das mesas julgadoras com 

o objetivo de evitar toda e qualquer fraude. O Bacharelado em Letras pelo 

Imperial Colégio Pedro II e as reprovações obtidas nos exames gerais 

realizados na Capital do Império garantiam a matrícula em qualquer dos 

cursos superiores, independentemente de novas provas junto às Faculdades 

(HAIDAR, 2008, p.51 e 52). 

Segundo o entendimento da autora, as rigorosas medidas tomadas ou decretadas 

por Couto Ferraz não tiveram muito sucesso, ocasionando fortes consequências, como 

exemplo, o crescimento do número de reprovações, as irregularidades nos exames 

preparatórios e descompromisso com a utilidade desses exames, passando a serem 

vistos mais como uma prova de habilitação. Em outros termos, a Reforma Couto Ferraz 

foi uma ação que em quase nada ofertou melhoria na situação dos estudos secundários 

nos tempos imperiais. 

Com isso, percebe-se que o papel dos exames parcelados se resumia ao meio 

mais fácil e rápido de ingressar nas Academias. O que talvez possa fazer do ensino 

secundário no Brasil, quando falamos deste reduzido a esses exames, um pouco mais 

esquecido na nossa historiografia do que o ensino primário, que em muitas pesquisas 

nem que seja para construção do contexto de escolarização, se retoma as bases do 

ensino brasileiro. 

Ainda sobre esses exames gerais, notificamos que a formação ofertada, passava 

cada vez mais a limitar-se as matérias preparatórias, por meio de um caminho mais 

curto e fácil de chegar as Academias, 

A redução do prazo de validade dos exames que, na intenção de seus 

idealizadores deveria propiciar estudos sistemáticos e regulares, atuou em 

sentido totalmente inverso: os estudos preparatórios passaram a fazer-se, de 

fato, no curto prazo do biênio fixado  para sua aferição. Os perniciosos 

efeitos da medida foram frequentemente denunciados nas Memórias 

Históricas das Faculdades (Idem, 2008, p. 55). 

Os males trazidos pelo ensino preparatório estavam imbricados ao próprio 

sistema de execução desses exames, que só passaria a receber um pouco de atenção do 
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Governo no final do Império
27

.  Para Instrução Primária e Secundária o caminho mais 

seguro para aperfeiçoar esses exames era: “Liberdade de ensino e rigor nos exames, tais 

eram os ingredientes básicos da receita que propunha para elevação dos estudos 

secundários em todo o país (Idem, 2008, p. 58 e 59)”.  

Esse momento histórico de crise e de desorganização na execução do ensino 

secundário estava relacionado também ao momento de queda do Império, sobre o qual 

destacamos que: 

Ao iniciar-se o decênio que assistiria à queda do Império, continuavam os 

estudos secundários a fazer-se sem qualquer sistema. Persistiam, ainda, 

favorecidos e estimulados pelos exames parcelados de preparatórios, nos 

liceus provinciais, na maior parte dos estabelecimentos particulares e até 

mesmo nos Colégios das Artes, os estudos avulsos. No colégio de Pedro II, 

raros eram os alunos que concluíam regularmente o curso e chegavam ao 

bacharelado: a maioria, após uns poucos anos de estudos regulares, buscavam 

apressar o ingresso nos cursos superiores tentando a sorte nas provas. Na 

verdade, o velho sistema de exames, não apenas favorecera os estudos 

parcelados e assistemáticos, como também instituíra antes mesmo que leis e 

decretos dispusessem efetivamente sobre o assunto, o regime da frequência 

livre na área dos estudos preparatórios: cada um que estudasse onde e como 

quisesse e depois provasse nos exames, realizados na ordem que lhe 

aprouvesse, os conhecimentos adquiridos. A reforma dos Estatutos do 

Colégio de Pedro II, realizada por Leôncio de Carvalho em 1878, consagrou 

definitivamente os estudos fragmentários, introduzindo no próprio Pedro II as 

matrículas parceladas e o regime de frequência livre (HAIDAR, 2008, p. 65 e 

66). 

Em termos gerais, em todo país o Ensino Secundário estava reduzido as 

disciplinas exigidas para inserção nos cursos superiores e mantinha ainda o carácter 

humanístico e literário no tempo da República. Assim, entendendo o papel de Ensino 

Secundário no Brasil, vejamos a presença da Geografia e suas relações com as formas 

que este ensino toma no currículo do Ensino Secundário. 

 

3.1.2 - Analisando o currículo da Geografia no Ensino Secundário brasileiro (1882 

– 1929) 

 

 Em consulta ao Programa de Ensino do Secundário do Colégio Pedro II 

podemos perceber que a Geografia ora aparece de maneira independente, ora associada 

                                                 
27

 Dentre as medidas tomadas pelo Governo do Império na tentativa de combater aqueles exames 

preparatórios que ainda encontravam-se desanimados, destacamos as providências tomadas por Paulino 

de Souza, expedidas pelo o Decreto de nº 4259 de 10 de outubro de 1868. 
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a disciplina História, ora somada a História, como Chorographia do Brasil
28

. Entre os 

Programas de ensino implantados nos anos de 1882 - 1929 nos cursos secundários a 

Geografia aparece notadamente nos primeiros anos, alternados entre o 1º e o 4º e 

também nos conteúdos abordados.  

 No Programa instituído conforme o § 1º do artigo 2º do decreto nº 8. 227 de 23 

de março de 1882, identificamos que a Geografia está centrada nas noções gerais e na 

Cosmographia. Os livros indicados eram o compêndio Geographia e Cosmographia de 

P. de Abreu e o Atlas de Delamarche. 

 Sobre o Programa organizado após a Reforma de 8 de novembro e aprovado a 

partir do Art. 6º do Regulamento, de 22 de novembro de 1890, apontamos algumas 

mudanças na forma de organizar o texto em muitas disciplinas. A cada ano do curso 

percebemos a inserção da indicação dos exercícios como recomendação de inovação no 

ensino, tanto na estrutura do texto dos livros, quanto feito a parte pelo professor, sendo 

descrito como “parte prática”, como um momento destinado ao aluno para exercitar o 

texto estudado. 

 Em particular sobre a Geografia destacamos o seguinte trecho: 

Exercícios chartographicos sobre os continentes, no princípio à vista e depois 

de cór, procedendo sempre os traços geraes para os particulares (p. 112).  

Exercícios chartographicos no princípio à vista e depois de cór, sobre os 

diversos paizes, especialmente o Brazil, limitando-se porém aos traços geraes  

(p. 117).  

 Na colocação descrita logo acima é evidente o apelo pela inserção dos exercícios 

no ensino da Geografia escolar, e conseguintemente, a descrição de como esses 

tomavam corpo no texto - como forma de memorização e repetição, pois os alunos os 

recitavam de cor a cada exercício estudado. O que por um lado podemos caracterizar 

como uma permanência do método mnemônico, decorativo e descritivo, e por outro, 

como uma justificava do uso dessa metodologia, que tem por finalidade operacionalizar 

o fazer pedagógico, para dá suporte as bruscas modificações (tentativas de tornar-se 

moderno) que o mundo do conhecimento passará no dado contexto.  

 Acerca dos conhecimentos geográficos pontuamos que esses eram trabalhados 

do geral para o particular, abordando detalhes do panorama geral dos Estados do Brasil. 

                                                 
28

 Em geral quando se aparece com essa nomenclatura é já nos 6º e 7º anos do ensino secundário no 

Brasil. 
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O que ocorria de modo um pouco diferente nos compêndios mais antigos, que mesmo 

tentando inovar a estrutura do texto, ainda partiam de uma ótica geral. 

  Sobre o Programa de 1893 ressaltamos o surgimento de um novo Programa do 

ensino secundário, elaborado pelo Plano de Reforma de 28 de dezembro de 1892, 

porém, organizado com a antiga estrutura, em relação aos saberes geográficos e o 

debate sobre os exercícios anteriormente citado. 

 Já em 1895 observamos algumas permanências na disciplina Geografia na forma 

de elaborar o texto, um exemplo são as indicações de exercícios restritas apenas aos 1º e 

2º anos do Ensino Secundário, pois, se observarmos nos dois últimos Programas, as 

indicações de exercícios apareciam em todos os anos.  

 Referente aos livros adotados na organização desse Programa de ensino, para a 

Geografia escolar, identificamos a permanência dessas obras para o 1º e 2º anos: 

“Lacerda: - Curso methodico de Geographia (última edição) ou – Pedro de 

Abreu: - Elementos de geographia moderna ou – Moreira Pinto: - Curso de 

Geografia. Atlas Brasil por Homem de Mello ou Lomelino de Carvalho. Atlas 

de Schnader, Azevedo May ou Delamarche”( VECHIA e LORENZ, p. 146). 

 Sobre as obras adotadas destacamos que as obras de Pedro de Abreu e Moreira 

Pinto aparecem nos programas por muitos anos, o que demonstra a importância dessas 

obras, e consequentemente, o papel desses autores na construção do pensamento 

geográfico da época. Ainda sobre os livros e os conteúdos abordados enfatizamos que é 

recorrente a termologia “moderna” nos textos de Geografia, ou autores são enfáticos nos 

títulos dos capítulos na mudança de perspectiva de abordar os conteúdos geográficos. 

 Analisando os anos seguintes, no 7º ano do curso desse mesmo Programa, 

percebemos que novamente a Geografia aparece associada à História, como 

Chorographia, o que demonstra uma permanência da forma inicial das abordagens 

geográficas. 

 Referente ao Programa de ensino do ano de 1898, destacamos a permanência das 

características do Programa anterior, alterando-se apenas uma parte recomendada dos 

livros
29

, o que provoca várias mudanças na maneira de abordar a Geografia, tanto pelo 

fato de que cada autor parte de uma perspectiva teórica e metodológica distinta, quanto 

pelo debate que estava posto para época de torna a Geografia mais moderna. Com isso, 

                                                 
29

 Livros indicados pelo Programa: Trancredo do Amaral, Geographia elementar, ou Lacerda, Curso 

methodico de geographia, ou Sallaberry, Lições de geographia geral, ou Moreira Pinto, Curso de 

Geographia. Atlas do Brasil, por Homem de Mello. Atlas de Delamarche ou Schrader. 
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atribuía-se aos autores dos livros e aos professores a tarefa de ensinar como trabalhar os 

conteúdos a partir dessa perspectiva.   

 Em 1912, o Programa de ensino do secundário passa a ser organizado pelo 

Colégio Pedro II e sofre algumas modificações na sua organização. Um exemplo foi 

uma quebra na estrutura do texto que anteriormente era disposta por ano e cadeira, 

passando a ser agora por disciplina e série, o que implica uma mudança considerável na 

linguagem ou código do espaço escolar, passando de ano a série. No que se refere a 

Geografia, destacamos que essa permanece apenas nas séries iniciais, da 1ª a 3ª série. 

 Acerca do Programa de ensino de 1915, novamente organizado pelo Colégio 

Pedro II ressaltamos o retorno ao uso do termo ano, agora partindo da disciplina e 

dividindo o conteúdo de Geografia em partes (política, Chorographia, elementos da 

Cosmographia). Sobre essa colocação enfatizamos a importância de observarmos o 

momento de comum convivência das modificações e dos retrocessos nas práticas 

sociais. 

 No Programa de 1926 a Geografia e as demais disciplinas sofrem algumas 

mudanças consideráveis na abordagem dos conteúdos, que merecem ser pontuadas. 

Fazendo um comparativo do Programa anteriormente destacado (1915) com o de 1926, 

podemos enfatizar: 

 Em 1926 dispõe de uma definição clara dos tipos de geografia (physica, política, 

geral dos continentes e regional); 

 Sobre a Geografia política enfatizamos a redução do número de lições, que em 

1915 dispunha de 41 lições centradas na geopolítica e na descrição de países e, 

em 1926 resume-se apenas a 6ª lições, focadas mais na discussão da geopolítica. 

Essa constatação implicava uma abordagem mais moderna da Geografia. 

 A parte destinada a Chorographia do Brasil no Programa de 1926 passa a ser 

abordada como parte geral (distribuída em 40 lições) e parte regional (também 

discutida a partir de 40 lições), diferente do Programa de 1915, que trabalhava 

estado por Estado; 

 Com a nova estrutura do Programa de 1926 temos a introdução do debate das 

regiões no currículo do secundário, e consequentemente, no Brasil; 

 Em 1926 a Cosmographia recebe novo enfoque, partindo ou entendendo os 

fenômenos geográficos sob outra ótica, em especial, na modificação das obras 

didáticas indicadas: Geographia do Brasil, de Delgado de Carvalho; 
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Chorographia do Brasil, de Scrosoppi e Chorographia do Brasil, de Veiga 

Cabral. 

 Essas modificações na forma como a Geografia aparece no currículo permanece 

até o Programa de ensino de 1929, modificando apenas os livros indicados para o 1º 

ano: - A obra Geographia Secundária de Carlos Novaes, Europa, Asia, Africa, Oceania e 

America de Hoje, de Othello Reis e Novo atlas de geographia, curso médio ou superior 

de Monterio de Oliveira.  

 Para o 2º ano
30

 do Ensino Secundário, para a disciplina Geografia, retoma-se a 

indicação da obra Geographia do Brasil, de Delgado de Carvalho, o que implica uma 

permanência dos debates de uma Geografia moderna defendidos pelo autor, como 

também, um reconhecimento da obra para o ensino da Geografia da época. 

 Nessa perspectiva, abordaremos a seguir o debate sobre a Geografia moderna 

como base para construção do nacionalismo, com destaque para o papel de alguns 

autores de livros didáticos da época, dentre eles, Delgado de Carvalho.     

  

3.2- A Geografia escolar e os ideais nacionalistas 

 

A propósito da disciplina Geografia, datamos que esta se institucionalizou com a 

criação do Colégio Pedro II, em 1837, passando a compor o currículo escolar brasileiro, 

tornando-se, portanto, uma disciplina obrigatória no currículo do Ensino Secundário 

brasileiro.  

É bom enfatizar que no currículo do Pedro II
31

 a Geografia escolar ensinada em 

quase nada foi alterada daquela ensinada nos cursos preparatórios. Uma das 

comprovações disso estaria nas legislações que estabelecia que os mesmos conteúdos, 

compêndios e livros usados nas aulas dos cursos preparatórios fossem adotados para 

instrução secundária, que seguia o programa dos referidos cursos e acompanhava suas 

modificações.   

                                                 
30

 Identificamos a substituição da obra Chographia do Brasil, de Scrosoppi pela a obra Compêndio de 

Chographia do Brasil de Pinheiro Bittencourt –. E ainda, apontamos o aparecimento de um Curso 

complementar de Geographia social e econômico. 
31

  Tal Colégio teve seu currículo organizado com base nos colégios franceses, desde seu primeiro 

regulamento em 1838, que temos um exemplo de modelos educacionais “transplantados” ou copiados das 

práticas escolares da França (ROCHA, 1996). 
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Nas últimas décadas do século XIX destacou-se o surgimento de novos 

questionamentos no campo da Geografia, tanto referentes aos conteúdos ensinados, 

quanto a relação dos professores com as novas metodologias propostas.  

Em âmbito nacional organizava-se a construção de um currículo escolar que 

propiciasse o ensino pensado para o período da Primeira República. Para tanto, 

enfatizamos que foram realizadas muitas reformas educacionais
32

. Barbosa (1946, Apud 

ROCHA, 1996), ao discutir a Geografia escolar aponta que esta deveria partir da 

realidade para se trabalhar o discurso científico, 

[...] não se pode crer que uma descrição da terra, cuja primeira lição consiste 

em ensinar à criança que a terra é um esferóide achatado, e se move ao redor 

do sol numa órbita elíptica, e cujo curso termina sem lhe fornecer o mínimo 

dado capaz de auxiliá-la a compreender a carta de estado-maior do seu mais, 

a mais leve ideia dos fenômenos oferecidos aos seus olhos pelo ribeiro que 

banha a aldeia, ou o areal que contribui para a preparação das estradas, tenha 

a força de interessar, e instruir. É oposto aos princípios fundamentais do 

ensino científico o cometimento de povoar a cabeça do menino de noções 

científicas, sem apelar para a observação, único recurso capaz de infundir a 

essas concepções, firmeza e realidade’. O ensino elementar de geografia não 

pode obedecer a leis diversas das que regem toda a cultura científica. Onde, 

portanto, não for absolutamente possível o processo da lição de coisas, da 

observação direta dos fenômenos estudados, ao menos é essencial que a lição 

parta sempre do conhecido para o desconhecido, e se apoie em objetos tão 

familiares ao aluno como ao professor (p. 185 e 186).   

Esse mesmo autor em seu parecer sobre a perspectiva de inserção do homem 

nos discursos pautados nos saberes geográficos, afirma com base em Michel Bréal: 

[...] o homem está ausente dos nossos livros de geografia; e, todavia, ele é o 

verdadeiro e principal objeto desse estudo. De um lado, a geografia deve 

apresentar as mudanças a que submetem o homem a situação, o clima, a 

configuração e a natureza da terra habitada por ele; do outro, há de mostrar as 

modificações que ele mesmo imprime ao solo, e o proveito que extraiu da sua 

vivenda terrestre. Encarada por este modo, a geografia virá colocar-se entre 

as ciências naturais e as ciências históricas, participando de umas e outras. Se 

mostrardes como as ocupações, riqueza, o caráter, os costumes, a vida íntima 

dos povos dependem do solo onde cada um reside, e como a civilização, 

centuplicando as forças do homem, acaba por habilitá-lo a senhorear o 

mundo, não há mais recear que o aluno se desgoste desse estudo, ou ache 

difíceis de conversar em mente as nomenclaturas; não lamentará mais o seu 

trabalho; porque os nomes que aprender lhe recordarão uma ideia moral, e 

porque sentirá as relações, cujo nexo une entre si os fatos ensinados (Apud, 

ROCHA, 1996, p. 187).   

                                                 
32

 Para Rocha (1996): “A Primeira República foi pródiga na produção de reformas educacionais. Ao todo, 

do período corresponde à implantação do regime republicado até à Revolução de 30, nada menos do que 

cinco reformas educacionais foram implementadas no Brasil: Reforma Benjamin Constant (1890), 

Reforma Epitácio Pessoa (1901). Reforma Rivadária Corrêa (1911), Reforma Carlos Maximiliano (1915), 

e a Reforma Luiz Alves/Rocha Vaz (1925)” (p. 195). 
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Em suas colocações Rui Barbosa aponta para o surgimento de uma orientação 

moderna da Geografia. Rocha (1996) ao discutir os pareceres deixados por esse autor, 

no que se refere especificamente, a Geografia, afirma:  

Fica evidente nos pareceres, que a geografia escolar não poderia mais se 

prestar meramente a descrever e classificar (prática que nas salas de aulas era 

mais empobrecida ainda, pois os professores se limitavam, como já tivemos a 

oportunidade de afirmar, a solicitar dos alunos a mera decoração de 

nomenclaturas). Era necessário que os alunos fossem levados a estabelecer 

nexos causais entre os fenômenos (p. 189). 

Na prática, a Geografia escolar enquanto uma disciplina que mantinha fortes 

relações com os interesses dos liberais, manteve-se, portanto, ainda com as mesmas 

características pensadas inicialmente “[...] descritiva, mnemônica, livresca. Decorar 

extensas listas de nomes continuou sendo a única prática incentivada nas nossas escolas 

durante as aulas dessa disciplina” (ROCHA, 1996, p.204).   

As reformas educacionais estavam pautadas no controle curricular dos 

conteúdos, dos compêndios e livros escolares que tinham como referência o programa 

de ensino do Gymnásio Nacional
33

.  

Em 01 de janeiro de 1901 pelo decreto nº 3.890, foi instituída a Reforma 

Epitácio Pessoa que apresentava como uma das principais transformações o controle das 

escolas, e consequentemente, o que se aprendia e ensinava na aplicação do regime de 

equiparação. Aumentando assim o poder do Governo Federal sobre as políticas de 

controle e homogeneização de um modelo de ensino escolar, sobre o artigo 382 dessa 

reforma Rocha (1996) ressalta ainda que: 

“Art. 382 – Em relação aos estabelecimentos de ensino secundário se 

observará mais o seguinte: 

I – São de rigorosa observância nestes estabelecimentos as disposições do 

regulamento do Ginásio Nacional, relativas aos números e seriação das 

disciplinas, à sua distribuição pelos anos do curso e ao número de horas 

semanais consagradas ao estudo de cada matéria. 

II – A organização dos programas de ensino é da exclusiva competência da 

congressão do Ginásio Nacional, sendo todavia permitido às congregações 

dos institutos equiparados submeter, antes de terminado o prazo de duração 

daqueles programas, à consideração de Governo, por intermédio e com 

informação dos respectivos delegados fiscais, modificações ou medidas 

aconselhadas pela experiência em bem do ensino, sobre as quais resolverá o 

mesmo Governo, ouvida previamente a congregação do Ginásio. 

                                                 
33

 Como a República trazia a ideia de inovações e mudanças, o Imperial Colégio Pedro II que era 

referência no Império, passava agora a ser chamado de Gymnasio Nacional. 
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III – São de estrita observância as regras estabelecidas no regulamento do 

Ginásio Nacional para execução dos programas, bem como o dispositivo com 

relação aos exames de admissão, de promoções sucessivas e de madureza (p. 

212). 

Tal iniciativa declara maior controle dos programas curriculares para o Ensino 

Secundário, reforçando desse modo, o projeto de uniformização do ensino no país. 

Nessa perspectiva, a cada reforma mudavam-se os conteúdos e a estrutura de 

organização do currículo do Gymnásio Nacional. 

Sobre a elaboração dos compêndios, e mais especificamente, sobre a presença 

dos exercícios nos livros adotados para ser trabalhado no ensino regular, destacamos 

que esses eram de grande relevância para o momento histórico. Havia uma necessidade 

de memorização e fixação de saberes escolares que o Estado precisava disseminar.  

“f) No ensino da geographia o intuito fundamental será a descripção 

methodica e racional da surperficie da terra, por meio de desenhos, na pedra e 

no papel, copiados, mas nunca trasfoliados, e de exercícios de memoria 

referentes às cinco partes do mundo, aos paizes da America, especialmente ao 

Brasil, e aos da Europa, com a preocupação de evitar minucias, 

nomenclaturas extensas, dados estatisticos exagerados e tudo quanto possa 

sobrecarregar, quer no estudo da geographia physica, quer no da geographia 

politicas e do ramo econômico. Na 1º serie far-se-ha o estudo da geographia 

política geral e, em particular, do Brazil; na 3º o da chorographia do Brazil, 

propriamente dita, propriamente dita, e o das noções de cosmographia.” 

(ROCHA, 1996, p. 216).  

Nesse contexto, evidenciamos a presença da Geografia escolar como uma 

disciplina tradicional e de memorização, apresentada nos livros didáticos de forma 

mnemônica, e que transmitia, uma Geografia clássica, em que os exercícios 

propiciavam maior aquisição das lições, unificando e propagando a necessidade de 

formação da identidade brasileira. 

A propósito dessa discussão Albuquerque (2009) destaca que:  

No Compêndio Elementar de Geographia Geral e Especial do Brasil, Thomaz 

Pompeu de Souza Brasil (1859) afirma usar como referencia teórica para 

elaboração do seu compêndio as seguintes publicações: Anuário de Garnier. 

Almanak de Gotha, Revista dos Dous Mundos, Jornaes Literários e 

Scientíficos para a parte política do mundo. Para explicar os fenômenos 

astronômicos e físicos, acrescentou notas ilustrativas tiradas das obras de 

Humboldt, Ganot, Lecoq, Moureau de Jones, Malte brun, Bouvillet e outros. 

Sobre o Brasil, recorreu as revistas do IHGB, mas também fez levantamentos 

juntos aos 65 presidentes das províncias e as pessoas importantes, em virtude 

da imprecisão dos dados existentes (p. 165). 

A referida autora afirma que os autores de obras didáticas produzidas no século 

XIX, não se limitavam ao modelo geográfico debatido pelo autor Aires de Casal, os 
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livros didáticos eram produzidos também a partir de outras referências didáticas. 

Bittencourt (2008) acrescenta que, sendo Aires de Casal ou não a referência, a cópia dos 

conteúdos de outros livros era algo considerado normal, uma prática comum entre os 

autores de livros. 

A propósito Albuquerque (2009) esclarece que o ato da cópia nesse momento 

histórico, contrariamente, ao que hoje denominamos de plágio, era sinônimo de uma 

obra de qualidade, e que, não só tinha mais chances de ser aprovada pelo o Colégio 

Pedro II, como ficava reconhecida como um obra de renome nacional.  Essa mesma 

autora aponta que eram características comuns entre os livros didáticos de Geografia do 

período e também de outras disciplinas, ser descritivo, mnemônico e trazer os conteúdos 

organizados em forma de perguntas e respostas (catecismo).   

 Quanto à questão didático-pedagógica dos métodos de ensino adotados na 

segunda metade século XIX, identificamos que: 

Se a Lei das Escolas de Primeiras Letras procurou equacionar a questão 

didático-pedagógica com o método do ensino mútuo e a Reforma Couto 

Ferraz o fez via do ensino simultâneo, a Reforma Leôncio de Carvalho 

sinaliza na direção do método do ensino intuitivo. É isso o que se manifesta 

explicitamente no enunciado da disciplina “Prática do ensino intuitivo ou 

lições de coisas” (artigo 4º) do currículo da escola primária. Esse 

procedimento pedagógico, conhecido como método intuitivo ou lições de 

coisas, foi concebido com o intuito de resolver o problema da ineficiência do 

ensino, diante de sua inadequação às exigências sociais decorrentes da 

revolução industrial que se processara entre o final do século XVIII e meados 

do século XIX; e, ao mesmo tempo, essa revolução industrial viabilizou a 

produção de novos materiais didáticos como suporte físico do novo método 

de ensino (SAVIANI, 2008, p.138 139). 

Dessa maneira com a introdução do método intuitivo no Brasil através da 

Reforma Leôncio de Carvalho, os materiais pedagógicos ganhavam novas cores, surgia 

um movimento de renovação do espaço escolar liderado pelo Barão de Macahubas, 

Abílio César Borges, passando as escolas a dispor de: “[...] quadros negros parietais; 

caixas para ensino de cores e formas; quadros do reino vegetal, gravuras, linhas, 

diagramas, caixas com “pedras e metais; madeira, louças e vidros; iluminação e 

aquecimento” (KUHLMAMN JR., Apud, SAVIANI, 2008, p. 139).” 

Entretanto, essa nova estrutura didático-pedagógica precisava ser conduzida por 

procedimentos metodológicos claros e objetivos. A esse respeito Valdemarin (2004) 

ressalta que:  

[...] a pretendida renovação é a adoção de um novo método de ensino: 

concreto, racional e ativo, denominado ensino pelo aspecto, lições de coisas 
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ou ensino intuitivo [...] material essencial para o professor, expondo um 

modelo de procedimentos para a elaboração de atividades que representem a 

orientação metodológica geral prescrita [...] (p. 104 e 105). 

De acordo com o método intuitivo o aprendizado se dava a partir da observação 

e da percepção de cada aluno, isto é, se aprendia através de uma “percepção sensível”. 

Tal método passou a ser base na organização de escolas que se institucionalizam na 

última década do século XIX.  De acordo com Saviani (2008): 

A pedagogia do método intuitivo manteve-se como referência durante a 

Primeira República, sendo que, na década de 1920, ganha corpo o movimento 

da Escola Nova
34

, que já irá influenciar várias das reformas da instrução 

pública efetivadas no final dessa década. Entretanto, a difusão da Escola 

Nova irá encontrar resistência na tendência tradicional representada, na 

década de 1930, hegemonicamente pela Igreja Católica. O decreto de 

Leôncio de Carvalho deu ensejo, no Parlamento, aos “Pareceres” de Rui 

Barbosa, que lhe apôs um substitutivo em 1882. Nesse mesmo ano surgiu o 

projeto de Almeida Oliveira. O ciclo de propostas de reformulação do ensino 

no Império fecha-se com o projeto do Barão de Mamoré apresentado em 

1886. Mas foi a Reforma Leôncio de Carvalho o último dispositivo legal 

engendrado pela política educacional do Império brasileiro. Na verdade “o 

ensino livre de Leôncio de Carvalho” (ALMEIDA JÚNIOR, 1952a e 1952b) 

expressa a culminância, no final do Império, de uma tendência que já se 

manifesta logo após a Independência, quando a Lei de 20 de outubro de 1823 

abria caminho à iniciativa privada ao tronar livre a instrução, permitindo a 

qualquer um abrir escola independentemente de exame ou licença (p. 140). 

Vimos que a Primeira República foi marcada por um método de ensino intuitivo 

ou lições de coisas, que se baseava na arte de decorar, memorizar e reproduzir os 

saberes ditos ensináveis no currículo brasileiro da época. E que o modo como os saberes 

geográficos eram passados se configuravam em modelos de ensino de como a Geografia 

e também outras disciplinas apresentavam essas mesmas características descritiva e 

mnemônica.  

A centralidade do discurso geográfico no Brasil desde início do século XIX se 

deu mediante as possibilidades de interação entre as peculiaridades do espaço escolar e 

as mudanças sociais sofridas ao longo dos anos. Para compreendermos melhor essa 

interação tomaremos por base o momento (final do século XIX e início do XX) em que 

                                                 
34

 O período da Segunda República foi fortemente marcado pelas ideias e pelo desejo de reconstrução das 

práticas educacionais defendidas pelo o Manifesto dos Pioneiros (1932). Nesse momento, é importante 

ressaltar que encontramos em muitos discursos de alguns estudiosos a reprodução ou a ideia de que a 

educação brasileira tivera início somente a partir de 1930, o que não é verdade, o que ocorrera nesse 

momento foi à institucionalização do sistema de ensino. Posto que já existisse uma rede de escolarização, 

a saber, os grupos escolares que foram resultados da reunião das cadeiras isoladas que era uma prática 

comum do final do século XIX e início do XX. A década de 30 foi marcada por mudança nos planos 

educacionais, estes ganhavam novos olhares, novas funções eram atribuídas ao sentido da educação. 

Agora a educação deveria integrar em seus objetivos, questões que propiciassem meios de 

sustentabilidade da vida humana e social. 
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surgem debates mais veementes sobre a necessidade de unir o ensino da Geografia 

escolar e a construção do nosso país enquanto nação.   

A respeito da cultura escolar geral destacamos que desde início do século XIX o 

que podíamos entender por escola no Brasil era o ensino nas escolas de primeiras letras, 

em que se ensinava:  

[...] a ler, escrever, as quatros operações de aritmética, prática de quadrados, 

decimais e proporções, as noções mais gerais de geometria prática, a 

gramática da língua nacional, e os princípios de moral cristã e da doutrina da 

religião católica e apostólica romana, proporcionados à compreensão dos 

meninos; preferindo pra as leituras a Constituição do Império e a História do 

Brasil. (Coleção das Leis do Império do Brasil de 1827, p. 6). 

Nesse momento, identificamos que o ensino da Geografia não aparece nas listas 

dos conteúdos a ser ensinados. No entanto, isso não significa que os alunos não tinham 

acesso aos conhecimentos Geográficos, pois esses se faziam presentes indiretamente no 

ensino de outras disciplinas. Com a presença do Colégio Pedro II registra-se no Brasil a 

difusão do ensino secundário, que de acordo com Azevedo (1971):  

Ele foi, desde as suas origens, um grande colégio de humanidades – o mais 

importante criado pelo governo do Império e, no domínio dos estudos 

literários, a única instituição de cultura e de formação geral, embora de nível 

secundário [...]. Só uma escola oficial- o Colégio Pedro II – representa os 

estudos literários e desinteressados, mantendo sempre, em todas as 

transformações porque, o seu caráter de cultura básica, necessária às elites 

dirigentes do país. Serão ensinadas a línguas latina, grega, francesa e inglesa, 

retórica e os princípios de geografia, história, filosofia, zoologia, mineralogia, 

botânica, química, física, álgebra, geometria e astronomia (p. 578). 

A propósito dessa grande instituição escolar, Vlach (2004) reforça sua relevância 

para estruturação do currículo e enfatiza que: 

A presença do ensino de geografia na distribuição das disciplinas que 

compõem a estrutura curricular do colégio Pedro II é extremamente 

importante, na medida em que essa escola foi fundada tendo em vista a 

definição de um padrão do e para o ensino secundário em todo o país (p. 

189). 

Segundo essa mesma autora em alguns casos: 

Ensinava-se uma geografia muito semelhante àquela inspirada pela pena do 

padre Manoel Aires de casal, que publicara, em 1817, sob patrocínio oficial, a 

Corografia Brasílica, bem como àquela registrada pelas páginas da Revista 

do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Em outras palavras, uma 

geografia que, muitas vezes, não poderia ser, sequer, classificada como 

descritiva, dado que Aires de Casal não acompanhava os debates científicos 

da época, aos quais seus contemporâneos, Alexander Von Humbolt e Karl 

Ritter, os “pais da geografia moderna”, não eram alheios (p. 190).  
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Diante desses acontecimentos marcantes para a história da Geografia escolar, 

cumpre, pois destacar o trabalho de Manoel Said Ali Ida, com a publicação da obra 

“Compêndio de Geografia Elementar”, em 1905. Obra de grande importância nas 

definições do território nacional, que determinava, portanto, o estudo de análise do 

Brasil em cinco regiões (indicava as regiões, sem, no entanto, detalhar uma análise 

regional sobre o país) e ainda, este livro didático, “[...] fundamentalmente, representou o 

marco inicial de discussões de ordem teórico-metodológica, buscando inaugurara a 

Geografia cientifica no Brasil” (Idem, p. 192).  

Em se tratando da relação desses autores com o processo de institucionalização 

universitária da ciência geográfica no Brasil destacamos Delgado de Carvalho, uma vez 

que foi ele um dos primeiros intelectuais a pensarem a ciência Geografia em âmbito 

nacional. Em outras palavras, digamos que a discussão da constituição da Geografia em 

plano acadêmico passa diretamente pelos debates promovidos por esse autor.  

Dentre as contribuições de Delgado de Carvalho à construção do pensamento 

geográfico, destacamos que foram suas obras didáticas, principalmente, que fez dele um 

intelectual importante na organização dos conhecimentos geográficos, trazendo 

inovações para formação da Geografia enquanto ciência e enquanto disciplina escolar. 

Destaque seja dado também as suas contribuições a formação de professores de 

Geografia, com a criação do Curso Livre de Geografia, 1926 destinado a professores da 

Escola Primária, assim como também sua publicação Methodologia do Ensino 

Geográfico, de 1925 e que se destinava a contribuir com a formação de professores que 

tivesse cunho científico tanto do ponto de vista da Geografia quanto da Pedagogia. 

Agora, após discutirmos a Geografia escolar e seu processo de organização, 

passaremos a analisar o ensino de Geografia e sua relação com formação do Estado 

nacional.  

 

3.2.1- O ensino de Geografia e a constituição do Estado nacional brasileiro 

 

Socialmente a instituição escola tem desempenhado papel de destaque nas 

concretizações e consolidações dos projetos de hegemonia e ideologia burguesa. Com 

isso, essas ideias se tornam reais a partir dessa ideologia e não nos permitem enxergar as 

raízes das contradições inerentes ao sistema e faz uso das contradições para disfarçar e 

difundir suas ideologias (OLIVEIRA, 2010, p. 55). 
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Sobre a instituição escola podemos afirmar que desde seu surgimento no século 

XV até os dias atuais, se constitui em local por excelência de transmissão da cultura e 

de oferta de uma formação social necessária para manter e sustentar as relações de 

convívio entre os indivíduos. Fazendo uso da “disciplina” o sistema capitalista “cria” as 

instituições que se configuram como estrutura que pretende formar corpo e mente dos 

estudantes por meio do controle do espaço (sala de aula), criando estratégias que limite 

e reprime por essas ações pedagógicas, e é nesse momento que, em nome da “ordem”, a 

escola põe em prática o mecanismo político-pedagógico de controle.  

Conforme Foucault (1979): “O que faz com que o poder se mantenha e que seja 

aceito é simplesmente que ele não pesa só como uma força que diz não, mas que de fato 

ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso (p. 8)”. Assim, 

a escola constitui relações sociais pautadas no “discurso de uniformizar”, isto é, a partir 

do poder do discurso, criam-se modelos, ditam-se regras e constroem-se 

comportamentos de modo que se estabelecem formas únicas para entrar, sair, 

comportar-se, falar, ser e estar.  Esses apontamentos permitem destacar que a escola 

ocupa lugar privilegiado nesse processo de formação social.  De acordo com Oliveira 

(2010): 

Nesse processo de reconhecimento do espaço para estabelecer o domínio da 

natureza por parte do sistema capitalista e da classe burguesa, a geografia é 

tida como um saber por excelência que pode garantir elementos que 

possibilitem essa dominação. Conhecimento sobre os diversos espaços, 

descrição das áreas de atuação econômica, localização de recursos, 

mapeamento dos espaços, são elementos com os quais a geografia pode 

contribuir para com o Estado burguês (p. 56). 

Para Vlach (1988) o saber geográfico portava-se como subsidio para a 

necessidade de dominação da natureza, a começar pela operacionalização de enquadrar 

o homem em padrões, controlando espaço e tempo, ajudando, assim, a dominar a 

sociedade e fortalecer o Estado burguês.  

Para essa autora esse tipo de conhecimento geográfico serviu na França para 

desenvolver um discurso nacionalista e patriótico, difundindo noções de espaço, do 

território nacional, bem como, de pertencimento à pátria. Assim, como já tratamos aqui 

neste trabalho, nosso modelo educacional foi transplantado ou copiado da escola da 

França, logo, alguns pesquisadores da Geografia escolar no Brasil fazem algumas 

comparações e paralelos sobre as finalidades dessa disciplina no currículo escolar 

brasileiro e em alguns países europeus.     
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Para Vlach a mesma ideia da escola francesa, se aplica ao desenvolvimento dos 

saberes geográficos difundidos no Brasil, ao longo do século XIX, e consequentemente, 

do processo de escolarização que visava à constituição do Estado nação, o que permite a 

autora: 

[...] afirmar que a ideologia do nacionalismo patriótico encontra-se na base 

desta escolarização na medida em que a burguesia, através de seus 

intelectuais, só defendeu a escolarização como direito de todos e um dever do 

estado quando conquistou o poder político, o que assinala a vinculação entre 

o saber e o poder. O nosso contexto mais amplo é o século XIX em que, pari-

passu à consolidação do Estado-nação, uma outra luta da burguesia – contra a 

Igreja Católica – se tornou vitoriosa: a secularização, apoiada na ciência 

(contraposta à fé religiosa desde o iluminismo), que foi mais uma razão para 

que o Estado passasse a escola para o seu controle (até então, dominada pela 

Igreja). É assim que pode entender por que foi exatamente a burguesia que 

enxergou no Professor a contrapartida do sacerdócio religioso (1991, p. 36). 

Nessa perspectiva, seria a escola grande propulsora desse debate entre a igreja e 

o Estado, sendo aquela detentora de um poder instituído que concedia legitimidade aos 

principais legados do nacionalismo patriótico. De acordo com Vlach (1991) podemos 

compreender o papel desenvolvido pela escola e, de modo particular o da Geografia 

escolar a partir das ações por ela desempenhada em favor da consolidação do Estado 

nação que,  

[...] recém-construído ou consolidando-se, valeu-se daquelas instituições que 

lhes permitiram a imposição da nacionalidade (definida pela classe 

dominante): a escola, o serviço militar obrigatório, bem como a definição de 

uma língua nacional por parte de cada país europeu, destacando-se o fato de, 

após 1830, os livros didáticos e os jornais passarem a ser impressos no 

idioma nacional pela primeira vez. Ora, foi à escola que coube, igualmente, a 

disseminação da língua oficial de cada Estado-nação europeu, por sua vez 

resultante deste mesmo processo amplo de imposição do nacional. Ou seja, as 

escolas e outras instituições do Estado (como o serviço militar obrigatório) 

impunham uma ‘língua de instrução”, através da qual “impunham também 

uma cultura, uma nacionalidade” ( Idem, p. 38).  

A consolidação dos Estados nação se valia da escola e dos demais materiais 

didáticos para impor uma cultura, uma padronização da língua oficial. Destacamos aqui 

a importância da Geografia presente nos livros didáticos por trazer o discurso sobre 

lugar, pois ainda segundo essa mesma autora,  

“[...] a delimitação geográfica das fronteiras da nação (caracterizada pela 

tradição comum e pela mesma língua), isto é, do território, foi um dos 

principais pontos de sustentações do estado nacional, preocupado com o 

movimento do capital, que ora reclamava uma unidade (interna) e uma 

independência (externa) nacionais, simultaneamente. Na medida em que 

estava em jogo as imposição (sic) da nacionalidade, seria necessário suprimir 
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as diferenças internas, isto é, sociais, sem o que não se forjaria a unidade 

nacional  (VLACH, 1991, p. 39).     

Havia, portanto, uma necessidade de criar e propagar determinados valores 

sociais, sendo primordial: a construção de uma unidade nacional e a busca pela 

igualdade social. Nessa perspectiva, observamos que as transformações sociais trazidas 

pela burguesia indicavam que o ensino de Geografia deveria introduzir os saberes 

geográficos necessários a construção de um ideal de nação. A esse respeito Vlach faz o 

seguinte apontamento:       

Na medida em que constituía em passar a ideia de pátria, um espaço nacional 

precisamente delimitado, “pode-se avançar a hipótese de que o discurso 

nacionalista reforçou a parte dos elementos físicos, porque ele sempre 

utilizou com predileção a gama das causalidades deterministas a partir dos 

dados naturais.” Daí a explicação geográfica começar pela terra (que 

conduziu ao determinismo geográfico), que se descrevia e cuja imagem se 

reproduzia, via cartografia. Evidentemente, esta reprodução da imagem da 

nação, entendida como território, pois partia da descrição da terra, contribui 

ainda mais para a criação de uma ideologia nacionalista, acentuando o papel 

do ensino da Geografia (VLACH, 1991, p. 46). 

Dessa maneira a escola garantia o repasse das ideologias e interesses do Estado 

que, enxergava na organização dos saberes escolares, enquanto instituição escolar, a 

maneira mais rápida e eficiente de disseminar seus propósitos. Assim, a Geografia 

escolar agora enquanto disciplina obrigatória valorizava a terra a partir das delimitações 

das ações do homem num dado território, sendo, portanto, um discurso geográfico 

nacionalista e determinista
35 (VLACH, 1991). 

Diante do exposto, cumpre, pois, questionarmos se essa Geografia escolar 

ensinada há pouco mais de um século, influenciou e influencia a forma de ensinar em 

sala de aula. E de que maneira esse modelo de ensino geográfico formou e forma 

sujeitos sociais.  

Nessa perspectiva, corroboramos com Vlach (1988) quando nos debates sobre o 

nacionalismo patriótico destaca o papel da disciplina escolar Geografia, em conjunto 

com a História e a Língua Portuguesa, pois se entendia que essas poderiam ser 

fundamentais na constituição do Estado nacional.  

                                                 
35

 É importante aqui registrar que a teoria Determinista está em oposição a corrente do pensamento 

apresentada pelo Possibilismo, tendo a frente desse debate do conhecimento geográfico enquanto 

Determinismo o pesquisador Ratzel, a quem La Blache se opõe apresentando os saberes geográficos 

como possibilismo. E ainda essas teorias embora distintas deram suas contribuições para o entendimento 

da relação homem-natureza, pensada a partir da formação do Estado-nação. 
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Cientes da importância da Geografia escolar para os debates acerca da 

construção de uma identidade nacional como se constitui e de que forma essa disciplina 

escolar se expressava nas obras didáticas. 

Cientes da importância da Geografia escolar para os debates acerca da 

construção de uma identidade nacional, logo em seguida abordaremos como se constitui 

e de que forma esses debates se expressavam nas obras didáticas. 

 

3.2.2 - Os debates republicanos e o papel das produções didáticas 

 

Estudar a educação escolar na Primeira Republica é algo bem recorrente na 

historiografia da educação brasileira. As análises, representações e perspectivas de 

pesquisas têm contribuído para a sacralização de determinadas hipóteses, afirmações ou 

disputas de uma dada memória que se é atribuída à educação escolar republicana. 

Alguns estudos contribuíram para produção de uma memória reificadora na qual 

concebe a Primeira República como marco zero, como lugar de origem da escolarização 

elementar no Brasil. Enquanto outros se voltam para as representações e análises que 

contribuíram para afirmação de uma memória de desalento da “Republica que não foi”, 

do fracasso e da omissão de um regime que não realizou as promessas de uma “res 

publica” de direitos de cidadania, que seria um governo para todos e ainda permanece 

inconcluso e inacabado (SCHUELER, MAGALDI, 2008).     

As análises têm lançado mão de entender os debates, projetos e ações de vários 

sujeitos envolvidos no processo de educação elementar, nas implementações do Estado, 

e também, nas ações dos diversos grupos da sociedade no campo educacional brasileiro. 

Segundo Schueler (2008) e Magaldi (2008) nos seus estudos os historiadores da 

educação estão: 

Preocupados em compreender a República que foi, os historiadores da 

educação vêm reconstruindo o processo tenso de disputas, internas e 

externas, decorrentes da crescente especialização e legitimação do 

educacional. Nesta perspectiva, flagram o processo de constituição da escola 

primária moderna (seriada, graduada, circunscrita, a espaço e tempos 

específicos) como modelo ideal e hegemônico, como lugar social de 

educação da infância. Em alguns desses estudos, outras Repúblicas são 

apresentadas como possíveis (p.34).  

Os pesquisadores da área de História da Educação em geral lidam com essa 

problemática com intenção de discutir a constituição da cultura escolar que se formou 
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com base nos processos de socialização, apropriação e re (invenção) cultural no 

processo de educação primária republicana. 

De forma que essa cultura escolar criada pela ação republicana na tentativa de 

inaugurar uma nova educação escolar, formou a memória da escola primária “[...] por 

cima dos escombros de antigas casas de escola, de ‘palácios escolares’, de debates, leis, 

reformas, projetos, iniciativas e políticas de institucionalização de escola nos tempos do 

Império (SCHUELER & MAGALDI, 2008, p.35)”. 

Nessa perspectiva, entendemos que o momento de transição entre o Império e 

Primeira República se constitui em debates políticos que tivesse “trocado de roupa”, 

sem que de fato tivesse “mudado de pele”. 

Nos debates entre memórias e Histórias da Educação, como num jogo de luzes e 

sombras, o processo de disputas por concepções e modelos de escolarização deu lugar a 

diversas representações sobre a ação republicana. A representação e a produção de uma 

memória da República que não se publicizara se constituía, no cerne do mesmo 

movimento de lutas e disputas por concepções plurais de República, de educação e de 

nação.   

Em síntese, podemos definir que a Primeira Republica e em especial o início do 

século XX foi marcado pela busca de um ideal de nação e de cidadão, o Estado 

brasileiro, ainda em processo de formação, reproduzia e copiava o ideário liberal. 

Segundo Bittencourt (1993) a educação escolar estava atrelada aos princípios desse 

ideário liberal, nas primeiras décadas desse século, se pensava em formar um homem 

livre e com participação política no país.  

Nesse cenário de consolidação de nação, a escola ocupava papel de destaque e 

ganhava atenção do poder político. A questão educacional era uma preocupação 

permanente entre os partidos políticos na Primeira República, tendo em vista que o 

domínio sobre a educação era algo estratégico para a consolidação de um projeto de 

sociedade de forma a tornar o Brasil um país moderno (VALLE, 1997). 

Nessa perspectiva, a presença da escola pública foi defendida pelo liberal 

modernizador Rui Barbosa, que compreendia a necessidade de uma institucionalização 

da instrução pública e de uma escola sob a responsabilidade do Estado, com base nos 

princípios do liberalismo. Segundo Valle (1997) parte da intelectualidade da época 

entendia que somente a escola poderia instruir o povo e ofertar o saber necessário à 
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liberdade. Com a educação a nação chegaria ao progresso, a cultura disseminada na 

escola propiciaria unidade política e aplicação de leis comuns. 

No regime republicano a escola tinha o papel de, silenciosa e sorrateiramente, 

acentuar as diferenças e promover desigualdades sociais. E assim, estava em 

consonância com a lógica do mercado, na qual se pretendia uma sociedade de livres, 

porém, presos aos interesses capitalistas. Desse modo a própria noção de cidadania 

estava atrelada aos princípios liberais (VALLE, 1997). Sobre esse assunto Saviani 

(2008) destaca: 

Esses debates ganharam força nas últimas décadas do período imperial e 

estenderam-se ao longo da Primeira República. Na fase propriamente 

imperial, que se iniciou no final da década de 1860, as discussões 

desenrolaram-se sobre um pano de fundo comum: o problema da substituição 

da mão-de-obra escrava pelo trabalho livre, atribuindo-se à educação a tarefa 

de formar o novo tipo de trabalhador para assegurar que a passagem se desse 

de forma gradual e segura, evitando-se eventuais prejuízos aos proprietários 

de terras e de escravos que dominavam a economia do país. Nessa época o 

principal setor da economia brasileira era representado pela cafeicultura (p. 

159). 

Nesse momento no Brasil afloravam os debates sobre a organização do sistema 

educacional, e nessas discussões os livros didáticos apareciam nas pautas. 

Corroboramos com Bittencourt (1993) ao enfatizar que o uso do livro didático está 

associado às políticas de formulação dos Estados nacionais, bem como, com o 

aparecimento das escolas públicas. Porém, é importante colocar que as obras didáticas 

adotadas nas escolas ainda não eram de autoria brasileira, em geral ainda eram 

estrangeiras, somente algum tempo depois, passaram a ser de autoria nacional 

(BITTENCOURT, 1993). 

Dessa maneira, em meio a essas mudanças nos setores sociais e políticos do país, 

notificamos que a escola era aliada importante na propagação das proposições 

nacionalistas. Sendo o livro didático uma via de transmissão das modificações e dos 

novos modelos sociais aclamados pelo sentimento nacionalista. 

Tal sentimento, trazido pela Primeira República, estava expresso em todos os 

setores sociais, chegando à elaboração dos materiais didáticos, em especial, aos livros 

didáticos, por estes exercerem certa centralidade no ambiente escolar. Era comum 

encontrar nos textos questões como a exaltação à natureza, à pátria e à nação brasileira. 

O que comprova a relação entre a elaboração desses materiais didáticos com os 

discursos e contexto da época. 
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Podemos afirmar que ampliar as discussões a respeito do ensino no Brasil, 

debatendo questões históricas referentes à presença dos livros didáticos no processo de 

formação de uma identidade social brasileira, se faz pertinente para melhor 

compreendermos a configuração metodológica e sua relação com o saber geográfico 

escolar difundido no período estudado.  

Em âmbito nacional havia uma tentativa de modificar o ensino, tendo em vista 

que era preciso pensar uma proposta curricular que trabalhasse na perspectiva de 

integrar objetivos pedagógicos e sociais, para assim, possibilitar ao povo uma formação 

enquanto nação brasileira.  Nessa perspectiva, para o nosso trabalho, se faz necessário 

compreender a elaboração dos livros didáticos e os conteúdos neles abordados, e ainda, 

discutir a partir de quais estratégias pedagógicas e sociais os exercícios se 

apresentavam. Destacando o papel que a Geografia escolar exercia na interação dos 

saberes escolares, com o Estado e com o novo modelo social aclamado pelo período 

republicano, Oliveira (2010) afirma:  

Relacionando esses pontos com a disciplina escolar geografia, entendemos 

que em cada período de desenvolvimento da mesma foram elaborados livros 

didáticos a partir das concepções do poder instituído, tendo como pano de 

fundo os debates educacionais de cada época. É sabido que a educação no 

sistema capitalista foi, desde sempre, voltada para atender os interesses do 

Estado e do capital, assim, primordialmente, são esses interesses, a partir da 

configuração social de cada época, que prevalecem nesses manuais. Eles 

refletem nesse contexto, o debate educacional, principalmente por que no 

século XIX eram em sua maioria os professores que elaboravam os livros 

didáticos, bem como o discurso geográfico de cada período da disciplina 

escolar no Brasil (p.66). 

Compreendemos, dessa forma, que o livro didático estabelece interações com a 

construção do saber escolar. No período republicano, destacamos as interferências do 

sistema de ensino na organização da sua produção cultural, os livros didáticos eram 

publicados mediante os ideais do projeto educacional imposto pelos grupos sociais que 

defendiam os ideais nacionalistas.  

Diante disso, ressaltamos que o processo de construção do regime republicano 

constitui um dos marcos na história educacional brasileira, mais especificamente, pela 

criação do sistema educacional brasileiro. De acordo com Saviani (2008) a ideia de 

sistema educacional não se resolveu, pois: 

Entendendo-se o conceito de ideias pedagógicas como se referindo às ideias 

educacionais consideradas, porém, não em si mesmas, mas na forma como se 

encarnam no movimento real da educação orientando e, mais do que isso, 

constituindo a própria substância da prática educativa, verifica-se que o 
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sistema de ensino, enquanto ideia pedagógica, implica a sua realização 

prática, isto é, a sua materialização. Assim, a ideia de sistema nacional de 

ensino foi pensada no século XIX enquanto forma de organização prática da 

educação, constituindo-se numa ampla rede de escolas abrangendo o 

território da nação e articuladas entre si segundo normas comuns e com 

objetivos também comuns. A sua implantação requeria, pois, 

preliminarmente, determinadas condições matérias dependentes de 

significativo investimento financeiro (p. 166 e 167).         

O Brasil do século XIX, não suportava as estruturas pensadas para implantar 

essas novas mudanças no sistema de ensino brasileiro, as condições materiais eram 

péssimas, os investimentos nas bases educacionais tornavam-se irrisórios, bem como, as 

reformas educacionais não davam conta de responder às necessidades educacionais da 

época. 

A sociedade brasileira no final do século XIX início do XX, passava por uma 

série de transformações nos setores sociais, políticos, econômicos e educacionais. 

Formava-se uma sociedade que deixava as bases escravocratas e produção agrícola, para 

o ingresso no processo de trabalho livre na indústria, que exigia do campo educacional 

novas adaptações para servir ao sistema fabril. 

A escola não poderia continuar a dedicar-se exclusivamente, à educação da 

classe dirigente tradicional, de aristocratas. Existiam outras necessidades 

oriundas de novos empreendimentos que precisavam garantir o aumento da 

produtividade. As exigências dos projetos de modernização compreendiam 

novas formas de adquirir e usar o saber. Nesse período, o Estado brasileiro 

teve de se defrontar com o problema da abolição do trabalho escravo e com a 

constituição de uma educação que deveria incluir trabalhadores livres, 

situação que interferiu nas concepções de escola e objetivos do seu ensino 

(BITTENCOURT, 2008, p. 24).      

Novos projetos educacionais foram organizados, foi dada a escola uma nova 

conotação. Essa agora passava a ser direcionada a um novo público de modo que não se 

limitava mais a elite dominante
36

. Os republicanos anunciavam estratégias para 

                                                 
36

 O final do século XIX foi marcado por uma nova “filosofia” para o mundo do trabalho, o trabalho 

manual dera lugar à sofisticação das máquinas. A sociedade brasileira passava por mudanças radicais no 

campo econômico e social, quando ocorreram “bruscas” modificações nas esferas do mundo do trabalho. 

O que antes era feito pelas mãos dos operários, agora seria substituído pelas novas e rápidas máquinas do 

sistema fabril. Diante dessas transformações, uma coisa era certa, era necessário um ensino profissional 

para qualificar os “jovens desprovidos da fortuna” para ingressarem no mercado de trabalho. Nesse 

contexto, foram criadas as escolas de aprendizes artífices que estavam para atender as exigências da 

sociedade do trabalho que vigorou por várias décadas e que hoje se contrapõe à dita sociedade do 

conhecimento. Tais escolas caracterizavam-se pelos objetivos de estabelecer controle direto sobre os 

sujeitos que eram tidos como uma “ameaça” para estruturação e manutenção da ordem vigente (CUNHA, 

2000). As escolas de aprendizes artífices visavam “formar cidadãos úteis à nação”, tendo como público 

alvo “os filhos dos desfavorecidos da fortuna”. Caracterizando-se assim, como escolas que oportunizaram 

o afastamento desses menores do mundo do vício e do crime, para assim inseri-los no ensino profissional 

com preparo técnico e intelectual, com uma pedagogia que visava que os jovens adquirissem hábitos de 
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justificar a exclusão do povo nas discussões políticas. Acerca dessa discussão Saviani 

(2008) destaca o papel da educação nesse contexto: 

Nessa longa transição, nesse processo de preparação das vias de solução do 

problema da mão-de-obra, isto é, da substituição do trabalho escravo pelo 

trabalho assalariado, a educação foi chamada a participar do debate. A ideia 

central que perpassa as discussões que se travaram no período que vai de 

1868 até a Abolição e a Proclamação da República se expressa na ligação 

entre emancipação e instrução. O objetivo buscado era transformar a infância 

abandonada, em especial os ingênuos, nome dado às crianças libertas em 

conseqüência da Lei do Ventre Livre, em trabalhadores úteis, evitando que 

caíssem na “natural indolência” de que eram acusados os adultos livres das 

classes subalternas (p.163).   

Os discursos de como se tornar cidadão permaneciam, sendo a alfabetização 

uma das condições primeira para o ingresso na vida cívica da nação brasileira. É 

relevante observar que os anos que antecederam o período republicano foram marcados 

por embates acirrados travados entre os liberais positivistas e republicanos, e um grupo 

conservador da igreja católica, especialmente, durante a elaboração da Reforma Leôncio 

de Carvalho em 1879
37

.  

O mesmo autor ao discutir as ideias pedagógicas acentuadas pela Reforma 

Leôncio de Carvalho, instituída pelo Decreto de nº 7.247, em 19 de abril de 1879, a 

define como:  

Trata-se de longo texto composto de 174 itens agrupados em 29 artigos, 

eventualmente desdobrados em parágrafos e incisos, porém não ordenados 

em títulos ou capítulos. A essência da Reforma é apresentar logo no artigo 

primeiro ao proclamar que “é completamente livre o ensino primário e 

secundário no município da Corte e o superior em todo o Império, salva a 

inspeção necessária para garantir as condições de moralidades e higiene”, 

completado com quatro parágrafos que estipulam as condições e sanções para 

a necessária inspeção. Essa referencia à “moralidade e higiene” traz à tona 

um elemento que ocupou lugar central no ideário pedagógico brasileiro no 

Segundo Império e ao longo da Primeira República: o higienismo (p. 136). 

Referente à influência do higienismo no processo de escolarização, enfatizamos 

sua relação com a produção dos saberes escolares, com as reformas e políticas 

educacionais para instruir o povo. Barreto e Kulesza (2007) ao discutir o papel do livro 

didático na difusão dos ideais higienistas, destacam que: 

                                                                                                                                               
trabalho profícuo, e finalmente, tornassem cidadãos úteis à pátria (KULESZA, 2010). 

37
 De acordo com Saviani (2008) esta reforma visava “a obrigatoriedade do ensino primário dos 7 aos 14 

anos (artigo 2º), a assistência do Estado aos alunos pobres [...], a organização da escola primária em dois 

gruas com um currículo semelhante, levemente enriquecido (artigo 4º) e o serviço de inspeção (artigo 

13)” (p. 137). 
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O movimento higienistas chega ao Brasil em meados do século XIX, mas só 

se consolida entre os homens de ciência nos anos inicias do século XX, como 

parte do projeto de Higienização e saneamento das cidades e da população. 

No período de transição dos séculos em questão, o país apresentava grandes 

problemas sociais, entre eles os de saúde e educação. [...] Na educação, o 

discurso de civilidade e da ordem se traduz em reformas de ensino. Assim 

uma série de iniciativas é tomada no sentido de adequar a Escola as novas 

demandas exigidas pela “sociedade moderna”, imbuindo-a da construção de 

um novo homem – educado e saudável, mas também dócil e trabalhador.  No 

conjunto da reformas previstas nas leis, nacionais ou estaduais, encontravam-

se determinações sobre: a formação dos professores, a classificação dos 

alunos por idade e nível de conhecimento, a ampliação dos programas 

curriculares e re-estruturação das disciplinas escolares, a distribuição gradual 

dos conteúdos, o ordenamento do tempo escolar, os métodos de ensino, as 

práticas pedagógicas e o uso de materiais didáticos, entre eles o manual 

escolar. Educação, saúde, civilidade e progresso são temas recorrentes no 

discurso por meio do qual o higienismo vai adentrar no espaço escolar, 

lançando mão dos dispositivos legais e fazendo uso de diferentes 

instrumentos pedagógicos, entre eles o livro didático (p. 138 e 139).   

Se pensarmos o Brasil no momento de transição do Império para República, logo 

perceberemos que o país se organizava socialmente a partir de novas estruturas 

modernas, urbanas, educacionais e sociais. Saviani (2008) a esse respeito acrescenta:  

[...] esse discurso pedagógico de teor médico-higienista enunciados como “a 

educação é um salutar remédio para curar as doenças da sociedade e da 

civilização”; “a disseminação das escolas é único meio para nos livrar da 

chaga do analfabetismo”; “o espalhamento das luzes da instrução é um 

poderoso antídoto para curar as doenças da ignorância e da pobreza”, que 

transportaram o discurso médico para as falas dos educadores, políticos e da 

intelectualidade de modo geral. Na expressão particular do discurso médico 

é, sem dúvida, o discurso liberal iluminista que aí se faz presente (p. 137).  

Desse modo, o discurso republicano apontava o campo educacional como grande 

propulsor para o desenvolvimento das nações modernas. O sistema de ensino brasileiro 

sofria profundas alterações a partir da implantação dos grupos escolares, da presença 

desses ainda em consonância com as cadeiras isoladas e das reformas educacionais. 

Assim sendo, à medida que o Brasil vai tornando-se moderno, as instituições 

educativas se organizam mediante estratégias pedagógicas de instruir os novos 

cidadãos. Desse modo, era preciso pensar um currículo que unisse o social e o 

pedagógico, que contemplasse as modificações e reformulação do ensino brasileiro, 

junto às transformações urbanas, sociais, econômicas e culturais. A esse respeito 

Oliveira (2010) aponta que: 

Nesse contexto as mudanças na sociedade obrigam o Estado a interferir na 

elaboração e circulação de manuais didáticos, tendo como objetivo 

empreender uma vinculação ideológica de base nacionalista. Essa função 

assumida pelo livro didático fundamenta ao mesmo tempo outra colocada 
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para o mesmo, referente aos manuais escolares enquanto documentos no 

sentido de serem a expressão e representação sobre a educação e o ensino de 

uma disciplina (p. 69).  

Essa discussão nos remete a estreita relação entre a produção dos livros didáticos 

e as propostas nacionalistas desde o fim do Império, e principalmente, reforça a função 

ideológica desempenhada pelo livro que passava a propagar e difundir um modelo 

social que ajudasse na condução das transformações sociais como, processo de 

urbanização; fim do trabalho escravo; projeto de nacionalismo e modernização do Brasil 

surgidos nesse período histórico.      

Para Bittencourt (2008), no regime republicano a produção das obras didáticas 

abria-se às políticas de transformações: 

As propostas de “nacionalização” da obra didática representavam o grupo de 

educadores favoráveis ao domínio do Estado na escola pública, em 

detrimento do poder da igreja, evidenciando conflitos de setores em luta pelo 

poder no nível central ou para obter o controle político nas esferas regionais. 

Um texto escolar deveria resultar, dessa forma, diferentemente de outros 

livros, de um cuidadoso plano engendrado pelo poder constituído, articulado 

com outros discursos que definiam o saber escolar (p. 26 e 27). 

A partir dessa interação dos discursos nacionalistas com a política do livro 

didático, identificamos que esse tinha, entre outras funções, além de difundir o 

nacionalismo, atender as necessidades dos professores em sala de aula e no preparo das 

aulas, e que é somente com o passar dos anos, que seu uso foi ampliado para crianças e 

adolescentes.  

Segundo Rocha (1996), nesse processo de instauração dos ideais liberais 

republicanos havia diversas tentativas de fundir, na sociedade brasileira, a hegemonia da 

República por meio de várias instituições destacando-se escolas, impressa, igrejas, 

poder político, isto é, qualquer instituição que tivesse poder de controle e de criar novas 

visões de mundo, desempenhava importante papel social. 

Nessa perspectiva, reconhecemos a presença dos livros didáticos como algo 

fundamental na divulgação dos saberes escolares nesse dado momento histórico. Haja 

vista que a escola precisava pensar novos métodos para atender as alterações sofridas 

pela sociedade na construção do Estado nação brasileiro.  

A propósito, Oliveira (2010) destaca acerca dessa discussão que: 

A constituição dos Estados-nação europeus levou a busca pelo 

desenvolvimento de uma identidade para a população. Anterior a esse 

processo, o poder de união e identidade do povo estava centrado nos Reis e 
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na atuação do militarismo que sufocava qualquer ideal separatista. Com os 

ideais iluministas e liberais que levaram a emergência da classe burguesa e a 

submissão dos Reis, a manutenção da unidade política dos Estados deveria se 

dá a partir da ideologia. Essas reorientações políticas, que se dariam durante 

todo o século XIX, viriam a empreender mudanças sociais e, 

conseqüentemente, educacionais que levariam a implementação de um 

conjunto de saberes na escola que buscariam inculcar ideologias para 

manutenção da ordem social, a geografia nesse contexto serviria como saber 

estratégico (p.51). 

Sobre essa proposta de organização dos saberes escolares Bittencourt (2008) 

enfatiza a relação entre os debates republicanos e as obras didáticas,  

Havia necessidade de garantir uma unidade lingüística, criando e 

aperfeiçoando a língua nacional. Era essencial garantir a difusão do vínculo 

nação-territorio, necessitando-se dos estudos de Geografia para o 

conhecimento do espaço físico do “país” e da História Nacional para 

legitimar as formas de conquista do “continente que é o Brasil”. Os livros 

didáticos deveriam sistematizar e divulgar tais conhecimentos, e o Estado 

incentivou uma produção local de auxiliar a formação do “sentimento 

nacionalista” sem deixar, entretanto, que as futuras gerações de letrados 

perdessem o sentimento de pertencer ao mundo civilizado ocidental (p.32). 

Diante disso, entendendo que o livro didático foi instituído pelo Estado, como 

um produto cultural de grande valor para inculcar e transmitir princípios e normas do 

Estado liberal e assinalamos a importância das editoras nesse contexto histórico na 

produção de tais livros. 

Porém, mesmo o Estado sabendo da importância da produção didática para tal 

fim, relega essa tarefa não mais a sua restrita produção, passando a ser agora papel das 

editoras publicarem tal objeto cultural, entretanto sob a jurisdição estatal. Bittencourt 

(2008) reforça essa colocação a respeito do livro como “consumo cultural”
38

, afirmando 

que: 

As editoras, ao conquistarem o direito de fabricar e divulgar o livro didático, 

cuidaram de transformá-lo em uma mercadoria inserida na lógica capitalista. 

Para captar esse processo, buscamos seguir a trajetória das principais editoras 

das obras didáticas acompanhando a transformação do objeto cultural em 

bem de consumo em um produto da indústria cultural destinado a ser 

consumido em larga escala e que editores e autores têm interesse em 

comercializar, e como as demais mercadorias que circulam no mercado 

passou a produzir lucro para as empresas que se organizavam a partir do 

século XIX. Para efetivar a transformação de um material didático em 

                                                 
38

 O termo “consumo cultural” é aqui empregado a partir da definição de Certeau (1980) como: [...] uma 

produção racionalizada, expansionista, tanto quanto centralizada, estrondosa e espetacular, corresponde 

uma outra produção qualificada como ‘consumo’. Esta é ardilosa, encontra-se dispersa, mas insinua-se 

por toda a parte, silenciosa e quase invisível, uma vez que não assinala a sua presença com produtos 

próprios, mas com maneiras de utilizar os produtos impostos por uma ordem econômica dominante (p. 

11). 
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produto de maior consumo e simbólico da cultura escolar editores 

aproximaram-se do Estado, engendrando atuações conjuntas em suas formas 

de circulação. Estabeleceram-se entre ambos tramas, por intermédio das 

quais o livro didático disseminou-se no quotidiano escolar, transformando-se 

no principal instrumento do professor na transmissão do saber (p.63).      

Com isso, compreende-se que a presença das editoras e, consequentemente, a 

produção de livros, implica uma produção de obras didáticas atreladas à organização do 

Estado, como também, aos interesses de construção dos saberes escolares.  

De acordo com os estudos realizados por essa mesma autora, nas décadas finais 

do século XIX, mais especificamente, em 1880, havia uma predominância de circulação 

de livros didáticos nacionais, embora ainda fossem bem significativas a presença, nas 

escolas brasileiras, dos impressos publicados fora do país. Para as editoras, o livro 

didático caracterizava-se como um dos objetos da indústria cultural que mais vendia, de 

maior circulação, que ocupava lugar de destaque entre as demais obras.  

Nessa perspectiva, entendendo o livro como um dos elementos importantes na 

formação das disciplinas escolares se faz necessário abordarmos acerca da história das 

disciplinas escolares antes de nos determos sobre a discussão específica dos exercícios 

como recursos de análises. 

 

 

 

3.3 - A história das disciplinas de escolares: discussão sobre o campo de pesquisa  

 

A produção do conhecimento escolar se consolida culturalmente a partir de uma 

“cadeia” de saberes, podendo, dessa forma, dizer que o saber formal é sistematizado e 

transmitido socialmente em forma de disciplinas escolares. A qual se configura como 

conjunto final dessa produção de conhecimento, exercendo relações intrinsecamente 

ligadas ao saber propagado pelo livro didático e à formulação dos saberes escolares de 

forma geral (BITTENCOURT, 2008). 

Dessa forma, para discutirmos as mudanças e também as diferentes abordagens 

que vêm sendo lançadas no campo investigativo da história das disciplinas escolares, é 

importante pensarmos os fatores internos e externos que compõem o corpo integrante da 

produção do saber escolar enquanto disciplina escolar. Para tanto, discutiremos como os 

saberes disseminados pelas disciplinas escolares tornam-se significativos para 

entendermos essas enquanto campo de pesquisa.  
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As pesquisas no âmbito da história das disciplinas escolares têm influenciado 

sobremaneira as discussões sobre a compreensão da configuração das disciplinas 

escolares no Brasil. Sendo essas pesquisas voltadas para compreensão dos processos 

que permeiam o surgimento dos saberes escolares e a sua ressignificação ao longo do 

tempo em função de mudanças sociais (BITTENCOURT, 2008).  

O processo histórico da construção das disciplinas escolares tem gerado 

divergências de opiniões e muitos questionamentos, provocando discussões sobre a 

concepção de disciplina escolar. É interessante apontar que essa discussão passa 

diretamente pela ação de fatores como a seleção dos conteúdos (ditos ensináveis), os 

materiais didáticos adotados e usados, as metodologias aplicadas, a proposta curricular. 

Tais fatores mantêm relações com a produção dos saberes escolares e, 

consequentemente, com a constituição das disciplinas escolares. 

A esse respeito, Rocha (1996) chama atenção para o papel desempenhado pelo 

currículo, esclarecendo, principalmente, sua capacidade de “desnaturalizar” os 

conhecimentos ditos válidos e legítimos. O currículo possui uma história que é 

socialmente produzida, isto é, seus processos de normatização e interações entre os 

sujeitos permitem mudanças em sua estruturação. 

Nessa perspectiva, se analisarmos a constituição do currículo escolar, 

perceberemos que parte deste é organizado a partir da seleção e classificação dos 

conhecimentos ou saberes escolares que foram produzidos historicamente. Pode-se dizer 

que o currículo escolar carrega intencionalidades que podem variar segundo valores, 

práticas culturais e representações sociais de uma determinada época.  

Assim, a escola enquanto uma instituição que tem como uma de suas funções 

difundir socialmente as relações sociais produzidas, historicamente, faz uso de um 

currículo escolar manifesto, para selecionar os conteúdos ditos ensináveis. Nesse 

sentido Rocha (1996) afirma que: 

[...] o currículo escolar manifesto tende a ser o resultado de uma seleção de 

conhecimentos, atitudes, normas, valores, hábitos, etc., considerados pela 

classe dominante como os mais importantes, anexadas, evidentemente, 

pequenas parcelas das reivindicações postas pelos dominados. (...) o currículo 

é, então, essencialmente uma seleção, um recorte intencional, que sempre 

terá, explícita ou implicitamente, uma lógica que a justifica. (p.30-31). 

Tal afirmação nos faz compreender que os saberes escolares não estão postos no 

currículo de uma forma desinteressada e neutra. Desse modo, consideramos que os 
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conteúdos são provenientes de debates e conflitos de ideias, em que existem interesses 

entre grupos para efetivação de objetivos sociais e educacionais.  

Seria a escola a instituição responsável pela produção de um conhecimento 

capaz de perpetuar as necessidades de estruturação e legitimação das exigências 

econômicas, políticas e culturais? A escola estaria (e está em muitos casos) para criar 

estratégias de ensino que viabilize a promoção e manutenção das desigualdades sociais, 

tornando o campo educacional um caminho prático e eficiente de controle social, em 

que silenciosamente as ideologias se perpassam e ganham força socialmente (APPLE, 

1982). A esse respeito, Goodson (1990) acrescenta: 

O processo pelo qual “grupos dominantes” indeterminados exercem controle 

sobre outros grupos, presumivelmente subordinados, não é examinado, 

embora se ofereçam algumas indicações. Aprendemos que a autonomia de 

uma escola em questões de currículo “é na prática extremamente limitada 

pelo controle dos currículos da sixth form (e, portanto do ramo mais baixo) 

pelas universidades, tanto através de suas exigências de admissão quanto 

através da dominação de todas, exceto uma, as comissões de exame escolar” 

(p. 231). 

Esse autor reforça a ideia de que o currículo se forma a partir de conhecimentos 

de determinados grupos sociais, sendo resultante de ações conflitantes de relações de 

poder e de interesses ligadas a história do sistema educacional. 

Discutindo a relação do livro didático com o currículo, destacamos que o livro 

pode ser visto como um dos meios de difusão dos saberes selecionados, sejam eles 

prescritos no currículo ou aqueles efetivados em sala de aula. Desse modo, 

compreendemos que a relação do livro didático com o sistema educacional está 

associada ao poder instituído pelo Estado, na formação e divulgação dos saberes 

escolares de uma época.  

Corroborando com Moreira e Candau (2007) há que se entender ainda que o 

currículo não está restritamente ligado à produção do conhecimento escolar, mas, em 

muitos casos, associado aos aspectos culturais mais gerais. Para esses autores, cabe a 

escola não só socializar bem os saberes escolares, mas, também, propiciar ao aluno a 

compreensão de outros saberes, que se formam além do escolar e tornam-se escolares 

por meio da relação tão próxima da escola e demais culturas sociais.  

Assim, a partir da discussão sobre a história das disciplinas escolares, dos 

saberes escolares e sua relação com as práticas culturas e sociais, abordaremos o debate 

sobre os conceitos de disciplinas escolares, para alguns pesquisadores como 

transposição didática e, para outros, como conhecimento com certa autonomia. 
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3.3.1 - Disciplina escolar: transposição didática ou conhecimento autônomo? 

 

Os estudos e pesquisas realizados nesse campo demonstram que esse debate 

ocorre de forma conflituosa, contrapondo dois grupos de pesquisadores. De um lado, 

aqueles que defendem as disciplinas escolares como uma “transposição didática” e de 

outro aqueles que veem essas disciplinas como produtoras de um conhecimento com 

certa autonomia. 

O grupo que defende a disciplina escolar como “transposição didática”, a 

concebe como saber oriundo das ciências eruditas, estando interligados às produções 

das instituições acadêmicas das universidades como um todo. Essas produções servem 

como elementos de reprodução e de “vulgarização” dos conhecimentos produzidos na 

academia.  

Dentre os estudiosos que defendem as disciplinas escolares na perspectiva de 

“transposição didática”, destaca-se o pesquisador francês Yves Chevallard. Segundo 

esse autor a escola é parte de um sistema em que os saberes por ela veiculados são 

perpassados por agentes sociais externos a sala de aula como a família, autores de livros 

didáticos, inspetores e profissionais da educação, que atuam fortemente criando 

estratégias de adaptação e circular do conhecimento acadêmico na escola 

(BITTENCOURT, 2004).   

No que se refere aos procedimentos didáticos utilizados no processo de ensino e 

aprendizagem como os conteúdos e os métodos, esse grupo afirma que os conteúdos 

escolares são advindos, especialmente, das produções científicas e os métodos decorrem 

das técnicas pedagógicas originados na didática aplicada nesse processo de 

transposição.  

Nesta perspectiva, Chervel (1990) entende a ideia de “transposição didática” 

parte do pressuposto que o saber construído pelas disciplinas escolares seria proveniente 

do saber científico e, ainda, legitimado por esse saber que lideraria uma hierarquia 

frente ao conhecimento difundido pela escola.  

Em contrapartida às ideias de Chevallard, pesquisadores como o inglês Ivor 

Goodson (1990) e o francês André Chervel (1990) defendem que as disciplinas 

escolares não se constituem simplesmente pela “transposição didática” do conhecimento 
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acadêmico. Para esses autores, essa discussão envolve uma série de fatores, havendo 

uma diversidade de elementos entre o conhecimento científico e o escolar. 

Para justificar tal afirmação, Goodson (1990) e Chervel (1990) chamam atenção 

para o fato da colocação feita por Chevallard (Apud, BITTENCOURT, 2004) quanto à 

ideia implícita em sua obra de hierarquização do saber ser um suporte para construção 

do saber social. Para esses autores, essa discussão transcende problemas 

epistemológicos, de forma que a compreensão desse conceito mantém relação com o 

papel do conhecimento e com as esferas de poder em determinados lugares ou espaços 

da sociedade.  

Nessa perspectiva, o estudo da história das disciplinas escolares nos permitir 

entender: 

[...] o caráter eminentemente criativo do sistema escolar, e portanto a 

classificar no estatuto dos acessórios a imagem de uma escola encerrada na 

passividade, de uma escola receptáculo dos subprodutos culturais da 

sociedade. Porque são criações espontâneas e originais do sistema escolar é 

que as disciplinas merecem um interesse todo particular. E porque o sistema 

escolar é detentor de um poder criativo insuficientemente valorizado até aqui 

é que ele desempenha na sociedade um papel o qual não se percebeu que era 

duplo: de fato ele forma não somente os indivíduos, mas também uma cultura 

que vem por sua vez penetrar, moldar, modificar a cultura da sociedade 

global (CHERVEL, 1990, p. 184).     

A partir dessa concepção de disciplina escolar, Chervel (1990) entende que o 

saber escolar, juntamente com os professores e a sociedade transformam o interior da 

escola em um ambiente formador de culturas, ou seja, em um espaço com certa 

autonomia. Desse modo, sua função consiste em justamente converter os elementos de 

combinação pedagógica, que muitas vezes se encontram a serviço apenas da função de 

instrução da escola, em métodos de ensino que viabilizem a promoção de uma 

finalidade educativa.  

Sendo a escola um lócus de produção de conhecimento, as disciplinas escolares 

atuam como agentes facilitadores do entendimento da relação entre a escola e o saber 

cultural, e, devem ser compreendidas como parte integrante da cultura escolar. Assim, 

os conteúdos escolares não são produzidos em um local e reproduzidos em outro, pois, 

o conhecimento escolar é uma construção específica das práticas educativas da escola 

(MOREIRA e CANDAU, 2007). Considerando que o conhecimento escolar possui 

características próprias e, portanto, apresenta outras formas de conhecimentos, 

entendemos  
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[…] conhecimento escolar como um tipo de conhecimento produzido pelo 

sistema escolar e pelo contexto social e econômico mais amplo, produção 

essa que se dá em meio a relações de poder estabelecidas no aparelho escolar 

e entre esse aparelho e a sociedade (SANTOS, 1995). 

Corroborando com o entendimento dessa autora sobre conhecimento escolar, 

entendemos que a produção do conhecimento escolar se dá a partir das relações de 

interação entre sociedade e escola, entre as práticas e saberes socialmente construídos. 

Em outros termos, podemos dizer que a escola é permeada de outras formas de 

conhecimentos, que se configuram em referenciais para formação do currículo (as 

instituições produtoras do conhecimento científico, os movimentos sociais, o mundo do 

trabalho, as novas tecnologias, as concepções de cidadania, entre outros). Ou seja, 

reconhecemos a escola como produtora de um saber escolar que se forma a partir da 

concentração desses demais saberes imersos e resultantes das relações sociais. 

Tal concepção não descarta as contribuições dos conhecimentos advindos das 

disciplinas de referência
39

,
 
contudo, as disciplinas são constituídas a partir da interação 

entre conhecimento acadêmico e relações estabelecidas no interior da escola. Segundo 

Chervel (1990): 

A disciplina escolar é então constituída por uma combinação, em proporções 

variáveis, conforme o caso, de vários constituintes: um ensino de exposição, 

os exercícios, as práticas de incitação e de motivação e um aparelho 

docimológico, os quais, em cada estado da disciplina, funcionam 

evidentemente em estreite colaboração, do mesmo modo que cada um deles 

está, à sua maneira, em ligação direta com as finalidades (p. 207).    

Desse modo, podemos compreender que a ideia de disciplina escolar como um 

conhecimento com certo nível de autonomia também pressupõe a necessidade de 

pensarmo-la a partir de uma perspectiva histórica, ou seja, buscar conhecer sua origem e 

sua evolução ao longo do tempo, assim como também procurar identificar o perfil dos 

diversos materiais didáticos que foram e vêm sendo utilizados para as aulas dessas 

disciplinas. Dentre esses materiais destacamos o livro didático, por compreendê-lo 

como uma fonte documental importante na construção dos saberes e da cultura escolar. 

Devemos ressaltar ainda que um conjunto de elementos interfere na 

configuração do processo de produção do conhecimento escolar. Não é apenas o 

conhecimento acadêmico “transposto” que confere legitimidade ao saber desenvolvido 

                                                 
39

 Termo utilizado por Chervel (1990) para referir-se ao conhecimento científico ou erudito e ao saber 

produzido pelas ciências nas academias. 
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na escola. O saber escolar tem significação própria, adquirida pelos sujeitos que o 

constroem (alunos, professores, técnicos educacionais, funcionários e comunidade) para 

além da academia. Segundo Venturine e Gatti Júnior (2005), o estudo da construção e da 

formação de uma determinada disciplina escolar e do currículo escolar precisa atentar 

para as questões educacionais presentes nas práticas pedagógicas e no desenrolar dessas 

na dinâmica da sociedade nas esferas econômicas, políticas e culturais.  

Compreendemos o conhecimento escolar a partir da interação entre professores, 

alunos, comunidade escolar, intelectuais e sociedade em geral (GOODSON, 1990). 

Assim, o saber escolar juntamente com os professores e a sociedade transformam o 

interior da escola em um ambiente formador de culturas, ou seja, num espaço autônomo 

e ao mesmo tempo relacional. Em outras palavras, podemos dizer que, o interior da 

escola é um ambiente capaz de produzir um conhecimento específico e não apenas de 

transpor e reproduzir um conhecimento oriundo das ciências eruditas. A propósito 

Rocha (1996) define o espaço escolar como: 

[...] locus de práticas culturais alternativas e/ou de oposição, o que demonstra 

a existência de uma dinâmica cultural parcialmente autônoma, manifesta na 

frequente rejeição que indivíduos ou grupos que vivenciam a instituição 

demonstram em relação aos conhecimentos e ideologias dominantes que são 

hegemonicamente por ela veiculados (p. 53). 

Diante disso, André Chervel (1990) defende a ideia de que a escola e as 

disciplinas escolares – essa como parte integrante daquela - produzem um conhecimento 

específico do espaço escolar. Nesse sentido Bittencourt (2008) reforça a ideia defendida 

por Chervel (1990) ao afirmar que: 

[...] a história das disciplinas escolares deve ser entendida como pertencente à 

história educacional, e não como mero acessório. Abordagens que concebem 

a disciplina em sua autonomia, como criadora de um saber próprio, permitem 

identificar novas problemáticas para a história do ensino e aprofundamento 

das questões e epistemológicas do conhecimento produzido para e pela escola 

(p. 220 e 221). 

Dentro dessa organização do saber produzido pela escola, enfatizamos o papel 

do livro didático, bem como, dos exercícios que recebem destaque pela relevância 

desempenhada para viabilização do processo de aprendizagem das disciplinas escolares. 

Para Bittencourt (2008): 

O livro didático possuía dois discursos que se integravam. Um texto no qual 

estava exposto, de maneira sistematizada e simplificada, o “conteúdo 

explícito” da disciplina e outro – o discurso pedagógico – constituído por 
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questionários, resumos, exercícios variados que indicavam como o 

conhecimento deveria ser apreendido pelos alunos. Os compêndios, mais 

especificamente, representavam, na íntegra, o saber a ser ensinado e 

progressivamente foram acrescidos de baterias de exercícios para fixação dos 

conteúdos da disciplina (p. 193). 

Os exercícios nos livros didáticos podem implicar, dentre outras funções, 

mudanças nas metodologias de ensino na facilitação no processo de memorização e de 

aquisição dos conteúdos. A propósito da presença dos exercícios nos livros didáticos 

Chervel (1990) acrescenta que: 

Se os conteúdos explícitos constituem o eixo central da disciplina ensinada, o 

exercício é a contrapartida quase indispensável. Sem o exercício e seu 

controle, não há fixação possível de uma disciplina. O sucesso das disciplinas 

depende fundamentalmente da qualidade dos exercícios aos quais elas podem 

se prestar (p. 204).   

Os exercícios em geral se apresentavam como estímulo da prática de 

memorização, o professor ao tomar a “lição” de Gramática, de catecismo, de História, 

de Geografia entre outras disciplinas, testava e avaliava o desempenho dos alunos 

(CHERVEL, 1990). Segundo esse autor os conhecimentos estão organizados e 

articulados em uma lógica interna a partir de especificidades, sendo, “organizados em 

planos sucessivos claramente distintos e desembocando em algumas ideias simples e 

claras, ou em todo caso encarregadas de esclarecer a solução de problemas mais 

complexos (CHERVEL, 1990, p. 203)".   

Para tanto, nesse último capítulo nos deteremos às análises das obras 

selecionadas com base nos exercícios e suas funções, como também, a importância 

destas obras para o estudo da história da Geografia escolar.   
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CAPITULO IV– SOBRE OS EXERCÍCIOS NOS LIVROS DIDÁTICOS DE 

GEOGRAFIA 

 

  

 O livro didático, historicamente, é um instrumento valorizado no espaço escolar 

como um importante mediador do processo de ensino aprendizagem, já que traz consigo 

um conjunto de conteúdos e conhecimentos escolares, atividades, exercícios, métodos 

que auxiliam no ensino das disciplinas. 

 Desta forma, sendo os exercícios elementos constituintes do cotidiano escolar, 

corroboramos com o pensamento de Moura e Oliveira (2011) quando estas afirmam 

que:  

Se observado a partir de sua materialidade favorece a percepção dos 

conteúdos ensinados, as capacidades e habilidades a serem desenvolvidas, se 

visto a partir das práticas escolares que suscita, proporciona visualizar rituais, 

métodos de ensino, estratégias de aprendizagem (p. 01). 

 Se analisados numa perspectiva histórica percebemos que estes se destacam 

como estratégias de fixação do conteúdo e como instrumento de verificação de 

aquisição do saber ensinado. O exercício em geral é solicitado pelos professores como 

forma de fixar ou reforçar a aprendizagem de algum ponto de uma disciplina estudada 

(FARICELLI, 2005). Cada exercício se caracteriza pela finalidade da ação pedagógica 

executada em sala de aula. Partindo desse pressuposto podemos sugerir que os 

exercícios fazem parte das culturas e das práticas escolares. 

 

4.1 - Os exercícios nos livros didáticos de Geografia: um olhar a partir das obras 

“Metodologia do Ensino Geographico” e “Praticas de Geographia” 

 

 

 Em nosso estudo, o livro didático desempenha um papel central nas análises, é 

nele que tentamos buscar elementos dos avanços e retrocessos da trajetória da disciplina 

escolar Geografia, bem como, a forma como se estruturavam os exercícios no corpo do 

livro didático, pensando as finalidades desse novo método de ensino, que passava a 

compor o mundo escolar de alunos e professores.  

 Como já mencionamos, nossa pesquisa não se pautou somente na análise de 

obras que dispunha de exercícios, no entanto, para um debate acerca da presença desses 

nos livros, analisamos as obras Metodologia do Ensino Geographico, de Delgado de 
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Carvalho, de 1925 e Praticas de Geographia, de Raja Gabaglia, década de 1920. A 

primeira mais voltada para as abordagens das paisagens e regiões, e a segunda para o 

uso de instrumentos práticos para discutir a Geografia. Ambos com a preocupação de 

inovar os métodos e incorporar os debates sobre educação pautados nos ideais ainda 

principiantes da Escola Nova ou Educação Nova. 

 

 

Figura 1 e 2: Capa dos livros de Delgado de Carvalhos e de Raja Gabáglia. 

Fonte: Albuquerque 

 

O primeiro livro “Methodogia do Ensino Geographico – Introdução aos estudos 

de Geographia Moderna é de autoria de Carlos Miguel Delgado de Carvalho
40

, editado 

                                                 

40
 Delgado de Carvalho foi professor do Colégio Pedro II e membro da “Royal Meteorological de 

Londres” e do Instituto Histórico e Geographico Brasileiro; sendo de grande destaque nas discussões 

sobre uma Geografia mais moderna para Brasil e na elaboração do currículo oficial. A obra em tela teve 

reconhecimento importante para o país, pois foi apresentada e recomendada pela Liga Pedagógica do 

Ensino Secundário, alguns anos antes da sua publicação, em 1921. Ainda sobre a relevância da obra 

destacamos que esta apresenta testes, com perguntas e respostas, organizados somente no final do texto e 

abordando todas as partes da obra. Nas últimas páginas consta um anuncio da publicação da REVISTA 

DE GEOGRAPHIA DIDACTICA – Methodologia – Programmas – Ensino –Notas – Estatisticas, sob a 

direção desse e do autor Raja Gabaglia, ambos professores do Collegio Pedro II.  A obra apresenta ainda 

as finalidades dessa revista como base em seis objetivos.  
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pela Editora Vozes-Petrópolis, no ano de 1925. O estado de conservação da obra é bom. 

O livro contém ilustrações em preto e branco, e é composto por 219 páginas, organizado 

em conteúdo e testes práticos (exercícios objetivos). A referida obra é indicada para uso 

de professores, se configurando num manual para os professores organizarem suas aulas 

e para os futuros professores, que estão cursando a Escola Normal.  

O conteúdo da obra é divido em três partes – Primeira Parte: Os Programas e os 

Estudos, Segunda Parte: A Orientação Moderna e a Terceira Parte: Os processos 

Didáticos. 

Na primeira parte o autor faz alusão aos programas de ensino da Geografia no 

curso das humanidades, com destaque para o papel que o homem deve ocupar nos 

estudos geográficos (momento em que introduz o debate sobre os exercícios como um 

novo método de ensino para época), na discussão acerca dos atuais estudos de 

geographia (abordagem acerca da pouca valorização dos livros didáticos produzidos por 

autores brasileiros), bem como, as implicações do novo Programa de Geographia do 

Colégio Pedro II, elaborado por professores do referido Colégio, dentre eles Delgado de 

Carvalho.  

Na segunda parte da obra, Delgado de Carvalho trata especificamente da 

orientação moderna, de como os professores devem proceder para ensinar com base nos 

novos modelos pedagógicos definidos pelo novo currículo do Ensino Secundário. Para 

tanto, o autor apresenta como devem ser produzidos os compêndios, bem como, deve 

ser organizado a estrutura dos conteúdos, partindo do particular para o geral.  

Delgado de Carvalho é enfático nas suas colocações quanto às limitações que 

traziam os compêndios da época, tanto que recomendava aos professores que não se 

detivessem apenas nos livros, pois, estes eram apenas um guia do programa, e não 

deveriam ser seguidos rigorosamente. Segundo Delgado era preciso que o professor em 

sua prática se detivesse a colocações como: “[...] a tendência moderna da interpretação 

geographica é de considerar o homem como principal centro de interesse. É pelo critério 

humano se julga a importância dos fatos. (p. 105)”, “Só deve ser poupado o trabalho ao 

estudante quando este trabalho não é de pensar” (p.111), entre outras que o autor discute 

mais detalhado na terceira parte do livro. 

Na terceira parte e última da obra: “Os Processos Didacticos” o autor aborda 

passo a passo como os compêndios devem usados em sala de aula, mostrando como 

fazer o ensino de Geografia com base nessa nova orientação moderna. O autor começa 
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esboçando que os livros basicamente se detinham a análise dos agentes transmissores de 

conhecimentos geográficos, a saber: “[...] o texto (o livro adotado), o atlas, a palavra do 

mestre e a pratica [...]” (p. 108).  

O segundo livro “Praticas de Geographia: para uso do Collégio Pedro II e no 

ensino secundário e Normal” é de autoria de Raja Gabaglia, editado pela Editora 

Francisco Alves. Na obra não consta o ano específico de sua publicação, mas somente a 

informação de que foi publicado na década de 1920, assim, na sua ficha catalográfica 

aparece apenas 192-. O estado de conservação da obra é ruim, aparentemente, (as 

páginas estão velhas que nem dá para ver o último dígito do ano da obra), pois, como o 

exemplar que estamos analisando está em arquivo digital, não nos é permitido uma 

análise mais detalhada dos aspectos visuais desse exemplar. A obra em tela foi 

encontrada na Biblioteca do Colégio Pedro II. 

O conteúdo é organizado em quatro eixos gerais – I- Demonstrações e 

Experiencias; II- Determinações diversas; III- Trabalhos graphicos e plasticos; IV- 

Leitura de cartas. Constando 234 páginas e 14 exercícios práticos logo após cada 

conteúdo estudado.   

 Na primeira parte do texto o autor faz a demonstração de experiências práticas 

de alguns fenômenos geográficos, como a influência da temperatura das águas na 

formação das correntes marítimas, a formação do revelo terrestre, os fenômenos 

vulcânicos, a formação das chuvas, entre outras. Todas as experiências exemplificadas 

por meio de instrumentos práticos e que podem ser realizadas na escola se dispor dos 

materiais. 

 Na segunda parte Raja Gabaglia se detém as “determinações diversas” da 

Geografia escolar, apresentando conceitos básicos para a Geografia. Sendo abordados 

os modos de aprender sobre os fusos horários, a pressão atmosférica, os processos de 

orientações, o clima, os ventos, entre outros. Ao término de cada assunto são indicados 

exercícios práticos.  

Na terceira e quarta parte o autor faz alusão às representações cartográficas, 

apresentando trabalhos gráficos e de escala, leitura de cartas, a construção de diagramas, 

dentre outras representações de cartogramas. Para se trabalhar os mapas o autor 

apresenta exercícios práticos (como podemos observar na figura abaixo) sobre a 

orientação de cartas e construção de mapas, vejamos os detalhes da figura quando o 

autor recomenda os materiais necessários para cada exercício, demonstrando assim, o 
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caráter prático dos exercícios apresentados no texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 : Acervo Biblioteca do Pedro II - Praticas de Geographia: para uso do Collégio Pedro II e no ensino secundário e Normal, 

de Raja Gabaglia, de 192- . 

Fonte: Albuquerque 
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 Como podemos observar as obras supracitadas apresentam características bem 

inovadoras para época, trazendo mudanças tanto no que se refere às abordagens dos 

conteúdos (um exemplo os exercícios práticos) quanto à materialidade do livro. Aqui 

ressaltamos a importância de estarmos estudando a obra de Raja Gabaglia, haja vista, 

que as de Delgado de Carvalho já foram pesquisadas em muitos estudos. 

Nesse sentido, optamos pela análise destas, sobretudo por representarem uma 

referência nas modificações das abordagens geográficas, pois, seus textos rompem com 

o modelo dos textos em forma de catecismo, apresentando uma metodologia inovada e 

moderna. A partir da análise dos exercícios nessas obras, foi possível perceber como 

esse aspecto pedagógico desempenhou um papel fundamental na aquisição dos 

conhecimentos. Os exercícios nos livros didáticos representavam e representam 

metodologias que sugere procedimentos a serem executados pelos alunos, centraliza 

objetos mediadores do saber e possibilita modos de interação entre alunos, e destes 

como o professor.  

Como afirmamos anteriormente fizemos um grande levantamento de obras de 

Geografia publicadas no período a que se refere esta pesquisa, porem somente 

encontramos atividades nas duas a que já temos destaque anteriormente. A seguir 

apresentamos a lista de obras encontradas. 

 

 Compêndio de Geographia elementar, de M. Siad Ali, de 1905. 

 Lições de Chorographia do Brasil, de Horácio Scrosoppi, de 1911. 

 Geographia do Brasil – Tomo I, de Carlos Miguel Delgado de Carvalho, 

de 1913. 

 Compêndio de Corografia do Brasil, de Mario da Veiga Cabral, 1916. 

 Chorographia do Brasil, de Alfredo Moreira Pinto, ano – 19? 

 Praticas de Geographia: para uso do Collegio Pedro II e no ensino 

secundário e Normal, de Raja Gabaglia, de 192-. 

 Corographia do Brasil: Segundo os programmas oficiais, da FTD, de 

192? 

 Chorographia do Brasil, de Olavo Freire, de 1925. 

 Metodologia do Ensino Geographico - Introdução aos estudos de 

Geografia Moderna, de Carlos Miguel Delgado de Carvalho, de 1925. 
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 Geographia do Brasil – Tomo II, de Carlos Miguel Delgado de Carvalho, 

de 1927. 

 Curso de Geographia, de Raja Gabaglia, de 1937. 

Como se pode observar a lista de livros não é pequena, porém, somente 

encontramos atividades em dois desses livros o que nos leva a entender que os debates 

levantados por alguns autores de obras didáticas, em especial aqueles vinculados a 

movimento da Escola Nova, como é caso de Delgado de Carvalho e Raja Gabaglia, 

acerca da implementação dos exercícios no corpo dos textos, não chegavam 

efetivamente a produção dos livros didáticos do país como um todo. Até mesmo os 

debates proferidos ainda no século XIX, com cunho mais inovadores para a Geografia, 

como é o caso de Rui Barbosa e José Veríssimo também não foram incorporados a essas 

obras. 

Ou seja, podemos identificar que as permanências das características da estrutura 

do texto que se fundamentava nas lições de coisas são bem mais perceptíveis do que as 

mudanças e inovações dos métodos de ensino, propostas por alguns autores de livros 

didáticos e por outros intelectuais.  

Raja Gabaglia, com base nas indicações recomendadas por Delgado de 

Carvalho, produz Praticas de geografia, inserindo de modo especial “exercícios 

práticos” no texto da sua obra, que fora apresentada por Delgado de Carvalho como um 

novo método na obra que ora analisamos. Vejamos a recomendação inicial da obra de 

Raja Gabaglia: 

O ensino de Geographia deve ter sempre um cunho pratico. Para attender a 

este objectivo é que organizamos o presente livro, que servirá de guia nas 

aulas praticas para os professores e os allunos de Geographia Geral e 

Chorographia do Brasil do Collegio Pedro II, dos institutos a elle equiparados 

e, em geral, de todos os estabelecimentos de ensino secundario e normal do 

paiz ( p. 7).  

Essa colocação apresenta a obra como um guia para os alunos exercitarem os 

conhecimentos adquiridos (por meio de exercícios práticos) e, um manual para os 

professores organizarem suas aulas de uma maneira mais prática. Uma vez que, 

diferentemente do que vemos nos livros didáticos de Geografia na atualidade, no 

passado, os livros tinham configurações bastante distintas. Como eles estavam 

organizados a partir de um modelo de metodologia e de práticas escolares que se 

apoiavam na memorização, no caráter mnemônico e enciclopédico, tais compêndios 

traziam o texto organizado a partir de perguntas que deve ser indagada pelo mestre, e a 



115 

 

seguir, a resposta, que deve ser recitada pelo aluno.  

Um exemplo é a obra Lições de Chorographia do Brasil (1911) de Horácio 

Scrosoppi, que organizado em forma de lições, se estrutura em perguntas e respostas. 

Na lição sobre o Estado Paraíba (ver figura 4), por exemplo, o texto apresenta uma 

estrutura de catecismo (com perguntas e respostas), que não estava posta apenas para 

essa lição em particular, pois, o autor utiliza as mesmas perguntas para descrever todos 

os Estados brasileiros abordados na obra. 

 

 

Figura 4 – Acervo do GPCES - Lições de Chorographia do Brasil, de Horácio Scrosoppi, de 1911. 

Fonte: Albuquerque 

 

Vejamos com mais detalhes (figura 5) a organização do texto pautada na 

exposição de conceitos, sem uma preocupação de sequência do texto: 
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Figura 5 – Acervo do GPCES - Lições de Chorographia do Brasil, de Horácio Scrosoppi, de 1911. 

Fonte: Albuquerque 

 

Essa estrutura do texto, aparentemente, justifica a ausência dos exercícios de 

verificação de aprendizagem ou de construção de conceitos no final de cada capítulo ou 

unidade. Pois, a própria construção do texto já se encontra como uma atividade que se 

apoiava na memorização e cobrava do aluno o tipo de aprendizagem difundida pelas 

metodologias que davam subsídios as práticas escolares que eram aceitas socialmente. 

Como características gerais dos livros didáticos de Geografia adotados no ensino 

secundário identificamos que esses nas décadas iniciais do XX passam a receber uma 

maior valorização dentro das discussões de inovação dos conhecimentos geográficos. E 

também que os compêndios de Geografia primária em quase nada se diferenciava 

daqueles destinados ao ensino secundário, apresentando como diferencial apenas o 

número de páginas, e dispondo do mesmo grau de dificuldades dos assuntos. 

 A respeito dos saberes geográficos trabalhados nos livros didáticos do Ensino 

Secundário, enfatizamos que no ano 1925 foi implementada a última reforma nesse 

período, a reforma Rocha Vaz, que foi instituída em 13 de janeiro de 1925 sob o decreto 

nº 782 – A, fechando o ciclo das reformas de ensino. Tal Reforma julgava ser de 
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fundamental importância para o ensino secundário:  

[...] a uniformização de um currículo para todos os estabelecimentos oficiais 

de ensino secundário existentes no país, e, conseqüentemente, os mesmos 

conteúdos programáticos oficialmente estabelecidos para o Colégio Pedro II, 

tornaram-se obrigatórios em nível nacional. [...] eis o motivo para a 

recomendação expressa da seleção cuidadosa dos textos a serem trabalhados 

pelos professores responsáveis pelas disciplinas eleitas para a difusão da 

ideologia do nacionalismo-patriótico que cada vez mais far-se-ia presente em 

nossas escolas (ROCHA, 1996, p.230). 

 Dessa maneira, considerando que a Reforma Rocha Vaz está situada na última 

década do período da Primeira República, Saviani (2008) enfatiza que sua estrutura 

fundava-se: 

[...] sobre a base das transformações econômicas e sócias em curso, a 

estrutura de poder vigente passa a ser amplamente contestada, essa nova 

reforma irá reforçar e ampliar os mecanismos de controle instituídos pela 

Reforma Carlos Maximiliano. Entre as várias características que marcaram a 

Reforma João Luís Alves/Rocha Vaz, a principal, conforme reconhecimento 

geral, foi a introdução do regime seriado no ensino secundário [...] (p. 170). 

 A partir de então, com os estudos de Delgado de Carvalho o debate da Geografia 

moderna ganha mais força no Brasil. Em especial com a publicação da obra didática 

Geografia do Brasil, tomo I, em 1913. 

[...] Delgado de Carvalho representou, pois, um nítido avanço em relação à 

proposta de M. Said Ali, cujo pioneirismo foi reconhecido exatamente pela 

sua pena. A leitura da introdução desse livro didático permite inferir que 

Delgado de Carvalho tinha absoluta clareza acerca das limitações que 

caracterizavam a geografia no Brasil nos primórdios do século XX, ainda 

muito distante da geografia cientifica. Por isso mesmo, metodologicamente, 

concentrou suas críticas naquilo que, até então, era entendido com geografia, 

e que não hesitou em designar, com propriedade, de “concepções geográficas 

tradicionais”, e em cujo interior responsabilizou a “geografia administrativa” 

e o excesso de “nomenclatura” como obstáculos poderosos ao desenrolar da 

geografia cientifica, que desejava estabelecer definitivamente na sociedade 

brasileira (VLACH, 2004, p. 193).     

 Para Delgado de Carvalho o ensino da Geografia no Brasil não estava de acordo 

com a lógica da ciência Geográfica e sua concepção política. A proposta desse autor 

aponta para renovações dos saberes geográficos, segundo Vlach (1988), a proposta 

metodológica apresentada por ele para a Geografia escolar 

[...] concentrou suas críticas àquilo que, ante então, era entendido como 

geografia, e que não hesitou em designar, com propriedade, de concepções 

geográficas tradicionais, e em cujo interior responsabilizou a geografia 

administrativa e o excesso de nomenclatura como obstáculos poderosos ao 

desenrolar da geografia científica, que desejava estabelecer, definitivamente 
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na sociedade brasileira (p. 165). 

 Com a introdução de novas metodologias de ensino e de novas abordagens 

geográfica dos conteúdos, especialmente, a partir das críticas às práticas mnemônicas e 

ao excesso de nomenclatura e dados numéricos e a descrição cansativa dos conteúdos, 

observamos que os autores de livros didáticos passaram a modificar a estrutura de suas 

obras. Observe essas imagens (figura 6 e 7) do livro Praticas de geografia de Raja 

Gabaglia, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 e 7: Acervo Biblioteca do Pedro II - Praticas de Geographia: para uso do Collégio Pedro II e no ensino secundário e 

Normal, de Raja Gabaglia, de 192-. 

Fonte: Albuquerque 

 

É evidente as modificações na produção do livro, trazendo mudanças no 

tamanho da letra, no trato das imagens expositivas, nas inovações quanto a 

diagramação, na estrutura dos conteúdos em forma de texto corrido, na quantidade de 

imagens e na forma de focar os conceitos mais importantes no texto. Ainda mais 

importante é o trato dado a aprendizagem por exercícios práticos, com desenhos que 

representam o objeto estudado e não como mera ilustração. 

 No caso das mudanças a partir da introdução dos exercícios no final de capítulo 

ou unidade, modificando a estrutura do texto que compõem tais livros, identificamos 
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que esses passam a compor o texto com o objetivo de introduzir exercícios de cunho 

prático, apresentando o material necessário para realização de cada exercício:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 e 9 - Acervo Biblioteca do Pedro II - Praticas de Geographia: para so do Collégio Pedro II e no ensino secundário e Normal, 

de Raja Gabaglia 192-. 

Fonte: Albuquerque 

Também se pode observar uma espécie de manual do professor, que acompanha 

todas as atividades, mostrando passo a passo os procedimentos metodológicos. Assim 

entre os livros que lemos este é o primeiro que traz tal inovação, o que se pode dizer que 

é mais um artefato metodológico que visa garantir a aplicação das atividades 

exatamente como pensadas e organizadas pelo autor. 

As características desse tipo de exercício se aplicam aos 14 (exercícios práticos) 

que estão distribuídos no corpo desta obra, ao término de cada parte do livro.  A ideia 

era ensinar ao aluno a reproduzir os desenhos, os mapas, escalas ou gráficos, e assim, 

por meio dos exercícios sobre as representações geográficas, o aluno estaria praticando 

o conhecimento exposto pelo professor – tanto que recebiam o nome de “Exercícios 

práticos”. Em cada exercício o autor traz o passo a passo do fazer do aluno, que deve ser 

determinado pelo o professor, que por sua vez, é orientado ou instruído pelo autor da 

obra. Um exemplo está no exercício apresentado na parte da obra que o autor discute 

“Determinação da latitude e da longitude”,  
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Figura 10- Acervo Biblioteca do Pedro II. Praticas de Geographia: para uso do Collégio Pedro II e no ensino secundário e Normal, 

de Raja Gabaglia, de 192-. 

Fonte: Albuquerque 

 

 Os exercícios presentes nas obras analisadas têm o objetivo de quebrar com a 

ideia de memorização dos conteúdos, propõe que o aluno, a partir da prática, aprenda 

Geografia. No entanto, esse movimento de mudança não se dá uniformemente para 

todos os livros didáticos de Geografia, nem no país como um todo e nem tão pouco 

acontece de maneira linear no tempo. Observamos assim que em alguns casos, as 

mudanças acompanham as inovações postas pelas proposições didáticos pedagógicas 

em debates, enquanto em outros, há certo movimento de retrocesso (muitas 

permanências), e em outros ainda, um momento de convivência de ambas, como é o 

caso do período estudado. 

Nesse sentido, entendendo os exercícios como um novo método para o Ensino 

Secundário, no qual apontamos de acordo com as analises de algumas obras do período, 

que ficava estabelecido novas exigências para os livros didáticos – para cada texto lido 

os autores deveriam elaborar uma bateria de exercícios. De acordo com Bittencourt 

(2008) “Os exercícios tornaram-se um complemento indispensável das obras didáticas e 

deles, muitas vezes, dependia seu sucesso” (p. 193). Esse debate reforça as inquirições 

por nós realizadas, pois os autores e os livros didáticos da época apontavam para o 

debate acerca dos exercícios, apresentando-os como as mudanças metodológicas 

exigidas para o Ensino Secundário, e, ressaltando a presença dos exercícios nos 

compêndios da época.  
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Entendemos que os exercícios desempenham um papel importante no espaço 

escolar, uma vez que, é na escola que essa metodologia se efetiva (ou não, dependendo 

da ação do professor), sem depender necessariamente, de determinações maiores de 

instâncias acadêmicas.  

Nessa perspectiva, entendemos que os exercícios exercem função importante na 

história das disciplinas escolares, no processo de formação e aceitação social de uma 

disciplina escolar, pois,  

“A inversão momentânea dos papéis entre o professor e o aluno constitui 

elemento fundamental desse interminável diálogo de gerações que se opera 

no interior da escola. Sem o exercício e seu controle, não há fixação possível 

de uma disciplina (CHERVEL, 1990, p. 204).”  

Desse modo, compreendendo que os exercícios tinham papel importante no 

ensino escolar, podemos dizer que existe uma relação entre estes e o processo de 

formação dos conhecimentos de uma disciplina escolar, isto é, “os exercícios fazem 

parte de um amplo processo histórico e cultural, o da escolarização” (MOURA, 2010, 

p.6).  

Assim, compreendendo a importância dos exercícios nos livros didáticos, 

discutiremos as mudanças que estes provocam nas abordagens geográficas de Delgado 

de Carvalho e Raja Gabaglia a partir dos primeiros apontamentos da Educação Nova 

que se difundia por meio do Ensino Ativo.  

 

 

4.2 – Algumas palavras sobre o Ensino Ativo: Delgado de Carvalho, Raja Gabaglia 

e o debate da Educação Nova  

 

 O movimento da Escola Ativa foi encabeçado no Brasil por intelectuais que 

defendiam um ensino moderno, pautado na participação ativa do aluno. Tal movimento 

se opunha a escola livresca que “[...] baseava-se no ensino por informação, do que se 

podem depreender memorização e repetição e, portanto, passividade do aluno na relação 

de ensino-aprendizagem (VIDAL, 1999, p. 336)”. 

Mais conhecida como Escola Nova, esse movimento chega ao Brasil na década 

de 20 do século passado, trazendo uma nova perspectiva de ensino e de abordagem dos 

conteúdos. Os escolanovistas prezavam por um ensino que se pautasse em novos 

métodos, em que a escola fosse promotora de aulas de campo, excursões escolares, 
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trabalho em grupo, experiências práticas (dentre eles a resolução de exercícios práticos, 

que se configurava no momento de verificação do aprendizado dos alunos), entre outros.  

A ideia era tornar o ensino mais atrativo e eficaz. 

A década de 30 do século XX foi marcada por mudanças nos planos 

educacionais, estes ganhavam novos olhares e, novas funções eram atribuídas ao sentido 

da educação. Agora a educação deveria integrar em seus objetivos questões que 

propiciassem meios de sustentabilidade da vida humana e social.  

Nesse processo o educador tinha papel bastante relevante, pois a ele cabia e cabe 

promover espaços de aprendizado que viabilize a compreensão da função social da 

escola, sua representatividade no pluralismo e na dinâmica social, como estava posto 

para o manifesto dos pioneiros, publicados em 1932 na Revista Educação. Agora, essa 

educação nova passava a assumir não somente questões referentes à classe social, tendo 

como finalidade envolver os diversos setores sociais, que são parte da vida humana, 

passando a ter uma preocupação com a função e aplicabilidade desses conteúdos 

estudados.  

Nisto, permanecia nos ideais de Escola Nova parte dos objetivos levantados por 

Rui Barbosa, quando lutava por uma escola pública com base nos princípios da 

laicidade, gratuidade, obrigatoriedade e coeducação. Saviani (2008) e outros estudiosos 

fazem uma crítica ao movimento da Escola Nova por tratar da educação como 

redentora, como a grande solução para o desenvolvimento do país, posto que, é bem 

notório o caráter utópico que é dado à educação neste movimento.  

Nessa perspectiva, o movimento da Escola Nova foi apresentado em oposição 

aos interesses defendidos pela escola tradicional, quando não mais se valorizava a 

memorização, a atividade apenas receptora dos alunos e o professor como centro do 

processo de aprendizagem (VIDAL, 1999).  

Agora os interesses estavam sob novos princípios, a começar pela inversão dos 

papéis da centralidade da sala de aula, passando a ser o aluno e não mais o professor. De 

modo que as atividades desenvolvidas deveriam e devem primar pelo desenvolvimento 

das habilidades cognitivas, afetivas e emocionais dos alunos.  

A educação recebe a função de promover um saber mais prático, em que os 

livros exerciam papel importante nesse ensino ativo, dai a relação entre essa perspectiva 

e a obra de Raja Gabaglia e a de Delgado de Carvalho, que traziam exatamente esta 

perspectiva, além de outras preconizadas pela Escola Nova. Tais livros continuavam a 
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ocupar lugar de destaque, precisando apenas que os professores tivessem a preocupação 

de, independente de o livro ser moderno ou não, promover um ensino com base nesses 

novos mecanismos educacionais (VIDAL, 1999). 

 Nessa perspectiva, a leitura que antes era associada há uma prática silenciosa e 

passiva, passava a promover momentos de interação autor e leitor, indicando caminhos 

com base na experiência e em atividades práticas. 

O livro escolar, de obra fechada, transformava-se em obras aberta. As leituras 

que permitia não lhe alteravam o significado original inscrito no sujeito 

enunciador (autor), mas desvelavam aspectos de um mundo, concebido como 

integrado e passível de decifração. O universo da leitura e o da pesquisa 

empírica se associavam num jogo de complementação. Por isso, ler era tão 

ativo quanto realizar um experimento. O saber encontrado no livro não se 

oferecia mais à memorização: emulava a produção de novos saberes 

(VIDAL, 1999, p.339). 

 Analisando o trecho acima e o que Raja Gabaglia propunha em sua obra 

Praticas de Geographia, logo, identificamos que o referido autor a produziu de acordo 

com o que era recomendado a ser trabalhado em um compêndio, segundo as 

determinações do currículo da época. Raja Gabaglia apresenta planos cartográficos que 

ainda hoje são utilizados nos livros didáticos. 

 

Figura 11 : Acervo Biblioteca do Pedro II - Praticas de Geographia: para uso do Collégio Pedro II e no ensino secundário e Normal, 

de Raja Gabaglia, de 192- . 

Fonte: Albuquerque 
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São bem claras as modificações no texto, indicações voltadas para 

experimentação e execução de atividades práticas quando comparado com os livros 

publicados em períodos anteriores. Essas características estão também bem expressas 

nos exercícios práticos: 

 

 

 

Figura 12: Acervo Biblioteca do Pedro II - Praticas de Geographia: para uso do Collégio Pedro II e no ensino secundário e Normal, 

de Raja Gabaglia, de 192- . 

Fonte: Albuquerque 

 

Na obra é notória a preocupação do autor com uma abordagem geográfica por 

meio de instrumentos práticos e, portanto, de exercícios que permitam a prática do fazer 

operacional dos saberes adquiridos na escola. Essa característica prática do ensino 

defendida nos debates da Educação Nova coloca em xeque a questão inicialmente 

pensada por nós acerca da inserção dos exercícios nos livros didáticos da época. Ou 

seja, esclarece os motivos que levam Delgado de Carvalho e Raja Gabaglia a recorrem 

aos exercícios, tanto em função da metodologia moderna defendida por eles, quanto ao 

envolvimento destes nos debates sobre educação (especialmente o papel já dos 

escolanovistas mesmo que de forma incipiente ainda, que já corria entre os professores 

mais intelectualizados). 
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Essa nova fase denominada de Geografia moderna41 foi marcada por inovações 

teóricas e metodológicas para o ensino da Geografia escolar, com a atuação de Delgado 

de Carvalho e Raja Gabaglia passou-se a vigorar novos modelos geográficos para o 

Ensino Secundário no Brasil, ou pelo menos, a partir do que difundia o currículo do 

Colégio Pedro II e dos seus livros didáticos. Vejamos a colocação de Rocha (1996) 

sobre importância de Delgado de Carvalho e da obra que estamos estudando:  

Delgado de carvalho, dentre outras coisas, critica o fato de, no currículo do 

curso secundário brasileiro, a disciplina geografia ficar restrita aos dois 

primeiros anos de ensino, quando apenas os principiantes, neste grau de 

estudo, teriam que estudá-la, isso num momento que, segundo a sua opinião, 

nem maturidade para tal eles possuíam. Em 1925, lança este geógrafo o seu 

mais importante livro voltado para o ensino: Methodologia do Ensino 

Geographico (Introdução aos estudos de Geographia Moderna), cujo sub-

título não deixa dúvidas de suas intenções (p. 232). 

 Tal crítica feita por Delgado de Carvalho acerca de a Geografia ficar restrita 

apenas aos dois primeiros anos do curso secundário foi algo por nós constatado, em 

especial, nos anos relativos a nossa pesquisa. Nessa proposta de metodologia de ensino 

apontada por Delgado de Carvalho destacamos duas categorias por ele discutidas na 

obra supracitada, as questões que se remetem a região natural e o fator humano. Esta 

abordagem também indica uma grande inovação para a Geografia escolar, tendo em 

vista que esses conceitos não aparecem em obras publicadas anteriormente – a divisão 

regional apresenta por Ali Ida (1905), a que nos referimos anteriormente, não traz 

modificação para o interior de seu livro, tendo em vista que ele somente expõe a 

regionalização, porém, trabalha os conteúdos recorrendo a mesma sequência de estado a 

estado utilizada em publicações anteriores a dele 

Nessa perspectiva, o autor introduz as discussões acerca do fator humano nas 

analises geográficas, ressaltando sua importância e centralidade nos estudos da 

Geografia. O referido autor apresenta o conceito de região como uma forma de quebrar 

a estrutura fechada dos textos da Geografia considerada tradicional para época.  

Delgado de Carvalho é enfático nas suas colocações quanto às limitações que 

traziam os compêndios da época. E continua afirmando que era preciso que o professor 

                                                 

41 Para Delgado de Carvalho e Raja Gabaglia era urgente a promoção de uma Geografia escolar 

moderna, estreitando, portanto, os laços entre ensino e a Geografia ensinada enquanto ciência. O que 

fez desses autores nomes de referência nas primeiras décadas do século XIX, em especial, pela 

publicação dessas obras que rompem com a estrutura de ensino de Geografia da época. 
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em sua prática se detivesse as colocações como: “[...] a tendência moderna da 

interpretação geographica é de considerar o homem como principal centro de interesse. 

É pelo criterio humano que se julga a importância dos fatos (p. 105)”.  

Sobre as quais Vlach (1988) aponta que há uma contradição: “[...] entre o 

empenho de tornar a Geografia uma ciência e a explicitação de que “a Geografia, em si, 

não é uma ciência, porque não possui material próprio nem método necessário [...]” (p. 

109)”. A propósito Oliveira destaca que: 

Baseado, pedagogicamente, nos ideais da Educação Nova, já em processo de 

discussão na Europa e nos Estados Unidos e partindo dos princípios da região 

natural para explicar os fenômenos que se processavam no espaço, notamos 

um forte ideal de educação nacionalista em Delgado de Carvalho. Já que, 

esse princípio da região natural derivado do espaço vital de Ratzel, que 

compreendia um conjunto territorial dotado de recursos naturais necessário 

ao desenvolvimento de um povo, tinha servido, segundo Vlach (1988) para a 

difusão do nacionalismo patriótico na Alemanha no século XIX (p. 96). 

 Vlach (1988) revela que as colocações acima nos remetem as ideias de Delgado 

de Carvalho e também as suas obras que se pautavam em princípios nacionalistas. Essa 

autora destaca que as críticas apontadas por Delgado de Carvalho estavam concentradas, 

principalmente, na Geografia ensinada de forma meramente técnica e mnemônica. 

Segundo Vlach (1988):  

[...] a importância que D. de Carvalho conferiu ao ensino de Geografia liga-se 

à ideologia do nacionalismo patriótico e, significativamente, a ciência 

(geográfica) deveria fornecer-lhe os instrumentos lógicos, com o fim de 

atingir um “patriotismo verdadeiro, esclarecido e inteligente”; daí o seu 

propósito de edificação da Geografia moderna, isto é, lógica, científica, no 

Brasil (p. 107).  

 O objetivo do ensino geográfico, antes das considerações desses autores, era 

fazer com que os alunos memorizassem conteúdos e nomes estranhos, em que os alunos 

nem sabiam o que significava – assim a função do aluno se restringia a fazer a lição tal 

como foi solicitada pelos professores, e estes, apenas reproduziam e fiscalizavam o 

aprendizado de acordo com o que estava posto nos livros didáticos. Vejamos algumas 

críticas apontadas à Geografia escolar feitas por Carvalho: 

Aos nossos jovens patrícios não devemos apresentar a geografia do Brasil 

como uma disciplina austera e ingrata ao estudo. Por meio de bons mapas, de 

gráficos, de perfis, de diagramas, de fotografias, se for possível, é preciso 

torná-la fácil e cativante. É pelo conhecimento do país, pela consciência de 

suas forças vivas que podemos chegar a apreciá-lo a seu justo valor. O 

histórico dos acontecimentos econômicos e sociais nos permite compreender 

sua formação e explicá-la. Em semelhantes estudos será colhido um 
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patriotismo verdadeiro, esclarecido e inteligente, sem frases retumbantes, não 

um patriotismo incondicional e cego, mas, sim, justificado e nobre. Afastando 

assim um pouco a ideia dos estados, teoricamente iguais e equivalentes, tais 

como estão na constituição, passaremos a salientar os fatores de 

diferenciação, de constituição, passaremos a salientar os fatores de 

diferenciação, de diversificação que fazem completar entre si as zonas 

nacionais. Mais eloqüente e necessária aparecerá a ideia sacrossanta da união 

que fez a honra de nossa história e que faz nosso prestígio e nossa força 

(CARVALHO, Apud, VLACH, 2004, p. 194 e 195). 

 Em outras palavras, o avanço que Delgado de Carvalho propunha ao ensino da 

Geografia brasileira está diretamente atrelada à ideologia do nacionalismo patriótico, 

isto é, para esse autor a Geografia precisava propiciar o entendimento esclarecido sobre 

o patriotismo. Por esse motivo a ideia de edificar a Geografia científica com propósitos 

nacionalistas (VLACH, 2004). 

 Delgado de Carvalho defendia que a Geografia escolar ao desempenhar o papel 

de uma disciplina significativa para construção da nacionalização, deveria ser uma 

Geografia moderna. Dessa maneira,  

[...] organizou no âmbito da Sociedade de geografia do Rio de Janeiro o 

Curso Livre Superior de Geografia, em 1926. Coerentemente com o objetivo 

indicado, o publico que esse Curso Livre visava atingir era constituído por 

professores primários, que careciam de oportunidades para entrarem em 

contato com o que Delgado de Carvalho denominou de “orientação moderna” 

(Carvalho 1925) em geografia. Nesse momento, outro personagem passou a 

se destacar de maneira particular no processo de formação da nação brasileira 

por meio da educação e do ensino de geografia. Referimo-nos a Everardo 

Adolpho Backheuser (1879-1951). Formado em engenharia e professor 

catedrático de mineralogia e geologia da Escola Politécnica do Rio de 

Janeiro, de 1914 a 1925, esse apaixonado pela geografia (desde a escola 

primária), inseriu-se na perspectiva da educação e do ensino dessa disciplina 

chamado a atenção para a questão da unidade político-territorial do Estado 

brasileiro (VLACH, 2004, p. 196). 

 Assim tanto ele quanto Backheuser entendiam que essas interações entre o 

ensino de Geografia e a formação do Estado nação permitiam pensar uma nova 

Geografia, uma Geografia moderna, científica. Nesse contexto seria a escola, portanto, a 

instituição responsável por nivelar o ensino primário de modo a garantir o repasse e a 

formação da cultura nacional.  

O ensino da Geografia escolar se renovava e Delgado de Carvalho lutava por 

uma Geografia que viabilizasse os elementos fundamentais para se trabalhar com os 

alunos a partir de sua realidade, numa perspectiva de desenvolver o método científico, 

em que os geógrafos exerciam papel preponderante nessa determinada época. 

Corroboramos com Rocha (1996), ao ressaltar a importante contribuição de Delgado de 
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Carvalho quando:  

[...] propôs também, que o meio em que vive o aluno se tornasse, em 

qualquer tema abordado nas aulas de geografia, assunto principal de estudo. 

As noções sobre outras regiões deveriam ser somadas como informações a 

mais, de caráter suplementar e comparativo (p. 235). 

As propostas de renovação de Delgado de Carvalho tiveram início a partir da sua 

atuação como docente no Colégio Pedro II, suas ideias e inovações metodológicas, 

especialmente apoiadas na Escola Nova, visavam à construção de uma Geografia 

escolar nova, que tornasse nossa realidade brasileira mais moderna. Rocha (1996) 

afirma: 

Como podemos perceber, vinha abaixo a velha orientação clássica que até 

então mantinha-se como único modelo de geografia escolar a ser ensinado 

em nossas escolas. A identificação do grupo de Delgado de carvalho com os 

intelectuais inseridos no contexto do otimismo pedagógico e do entusiasmo 

pela educação foi fundamental para que a nova concepção de geografia 

defendida alcançasse o estatus de modelo oficial a ser seguido, no nascente 

sistema educacional brasileiro (p. 250). 

 Aqui destacamos também o papel de Raja Gabaglia, que vale ressaltar não era 

geógrafo de formação e que publicou somente este livro de Geografia, em geral não 

aparecia como grande referência nos estudos da Geografia, mais que a seu modo dera 

grandes contribuições para tornar as metodologias do ensino da Geografia mais 

moderno e prático. Apesar deste autor não ser Geógrafo ele se aproxima de Delgado de 

Carvalho e aprende com ele a dar aulas de Geografia, em seguida ingressa no Colégio 

Pedro II como professor de Geografia. Essa colocação nos leva a compreender que 

dando aulas também se aprende e, que esse movimento de formação dos professores não 

só se dava somente por meio de uma formação na academia, mas ela pode também se 

dar na prática, ainda mais em um momento em que não havia cursos superiores 

destinados a formação de professores de Geografia. 

Na obra de Raja Gabaglia encontramos exemplos de como o professor deveria 

trabalhar na perspectiva moderna. No texto da obra o autor coloca algumas palavras em 

destaque (negrito, como vemos na imagem), que indicava que os alunos deveriam 

pesquisá-las no dicionário, pois, eram conceitos importantes para a Geografia.  
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Figura 13 : Acervo Biblioteca do Pedro II - Praticas de Geographia: para uso do Collégio Pedro II e no ensino secundário e Normal, 

de Raja Gabaglia, de 192- . 

Fonte: Albuquerque 

Os livros didáticos modernos deveriam apontar a caminho a percorrer pelos 

alunos e professores, buscando abordar as ideias principais a partir de um texto que 

possibilite uma leitura prazerosa. O livro não mais seria apenas um recurso didático 

auxiliar, passando a ser visto como uma fonte de execução do saber prático, em 

especial, quando o autor traz exercícios no próprio livro ou quando estes são elaborados 

a parte pelo professor. Pretendia-se, também, que o aluno aprendesse a fazer uma leitura 

reflexiva e silenciosa, contrária, a perspectiva de memorização (VIDAL, 1999), que 

prezava por uma leitura em voz alta para facilitar o processo de decoração dos 

conteúdos.    

Partindo dessa perspectiva, agora passaremos a abordar os exercícios como um 

método para o ensino da Geografia escolar, a partir de alguns recortes das obras de 

Delgado de Carvalho e Raja Gabaglia. 
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4.3 – Delgado de Carvalho e Raja Gabaglia: os exercícios como um novo método 

  

Os exercícios como já mencionamos são quase que indispensáveis no processo 

de formação das disciplinas escolares, sendo assim, o consideramos como um elemento 

fundamental no diálogo entre o professor e o aluno na constituição de um conhecimento 

que se forma a gerações no interior da escola (CHERVEL, 1990). 

Nesse sentido, partimos do pressuposto de que a formação dos saberes escolares 

se dá a partir da sua interação com outros saberes, e que esses, estabelecem relação com 

o currículo, que por sua vez, também sobre influências diretas dos saberes produzidos 

pelos livros didáticos e vice-versa.    

Dessa maneira, entendendo a importância de discutirmos os processos de 

interação entre as variadas formas de saberes, verificaremos como se deu a relação da 

formação do currículo de Geografia e as obras que ora analisamos.  

Ao introduzir o debate de uma Geografia moderna, Delgado de Carvalho 

apresenta que uma das características da tendência moderna é o método comparativo,  

Em todo e qualquer assumpto de geografia, o meio em que vive o alunno 

deve ser escolhido como assumpto principal de estudo e as noções sobre 

outras regiões devem ser accrescentadas como informações suplementares e 

comparativas (p.6). 

 

Essa afirmativa representa que sua obra estava de acordo com as exigências do 

Programa do Ensino Secundário da época, em especial, daqueles elaborados pelo 

Colégio Pedro II, a partir de 1912. Tais Programas apontavam para se trabalhar os 

conteúdos geográficos por meio das vivências dos alunos, sempre partindo dos 

exemplos particulares para os gerais. Corroborando com as exigências desses 

Programas Raja Gabaglia afirma que somente após o aluno experimentar o seu meio 

geográfico, ele estaria apto a compreender outros fenômenos geográficos, a partir das 

suas experiências da vida cotidiana (GABAGLIA, 192-). 

Baseado nesses princípios Delgado de Carvalho em sua obra se detém mais a 

análise da paisagem e dos fenômenos geográficos que eram trabalhados não mais com 

base nas descrições densas dos países, nos detalhes gerais acerca do revelo, do clima, da 

vegetação, ou da hydrographia. Os estudos de Delgado de Carvalho apontavam para se 

estudar os processos e não as nomenclaturas, o papel do homem no meio e suas 

modificações no tempo e no espaço. Delgado de Carvalho afirmava que os professores 

não deveriam ficar presos a antiga estrutura de ensino, pois, assim, estariam eles ainda 
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limitados ao método de catecismo, perguntas e respostas com base na sequencia de 

informações obtidas pelo o mestre a partir da leitura dos compêndios. Como afirmamos 

anteriormente Delgado de Carvalho já em 1925, trazia em sua obra o conceito de região 

natural 

[...] região natural é uma área geographica, que a observação permite crear 

com a superposição de mapas figurando influencias physiographicas 

diferentes: relevo, hydrographia, clima, vegetação; forma-se assim uma 

imagem composta, uma synthese esboçada que vae servir de scenario á acção 

do homem (CARVALHO,1925, p.91 e 92). 

 

 

O debate acerca das regiões fora inserido no Programa de Ensino do Secundário 

em 1926, quando o referido Programa é organizado em Geografia geral e regional, 

como assim fizera Delgado de Carvalho em sua obra. Ainda sobre esse programa 

destacamos o novo enfoque Cosmológico que se dá a Geografia, observe alguns pontos 

recomendados: 

2. A terra, sua forma e posição no espaço. Pontos linhas e círculos do Globo. 

Orientação. Dimensões da Terra. 

 

3. Coordenadas geográficas. 

 

4. Movimentos principaes da Terra.   

 

5. Principaes fenômenos devidos ao movimento da Terra: O dia e a noite; as 

estações; o movimento aparente do sol e da Esphera Celeste.  

 

10. Problemas fundamentaes de astronomia pratica: determinação da latitude, 

da hora, da longitude, da posição, da posição de uma astro (p.256).  

 

Sobre as tentativas de atender as exigências do novo Programa para o ensino de 

Geografia, enfatizamos que os debates partiam da iniciativa de um pequeno grupo de 

professores, que ia buscar os mais novos e modernos métodos de ensino no estrangeiro 

para adaptá-lo aos moldes da nossa educação nacional. Professores como Fernando Raja 

Gabaglia, Delgado de Carvalho e Honorio Silvestre não hesitaram em fazer uma 

reforma nas propostas de práticas de ensino de Geografia, como elaboradores de 

currículos lutaram pela implementação de uma Geografia moderna.  Observe-se, dessa 

maneira, o índice da obra de Raja Gabaglia (Figura 14 e 15): 
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Figura 14 e 15 : Acervo Biblioteca do Pedro II - Praticas de Geographia: para uso do Collégio Pedro II e no ensino secundário e 

Normal, de Raja Gabaglia, de 192- . 

Fonte: Albuquerque 

 

Dessa maneira, Raja Gabaglia em sua obra aborda os conteúdos indicados pelo 

Programa (veja os detalhes na parte I, II e III das figuras acima), as abordagens 

metodológicas do autor também estão de acordo com o Programa quando trabalha os 

conteúdos a partir de experiências e exercícios.  A esse respeito destacamos que também 

podemos contemplar essas características na obra de Delgado de Carvalho, veja a 

Primeira e Segunda Parte do índice 

Índice 

 

Segunda Parte: Os programas e os Estudos  
 

                                        I. O ensino da Geographia no curso de humanidades. 

II. Os atuaes Estudos de Geographia 

III. O novo programma de Geographia no Collegio Pedro II 

IV. Pontos de Geographia Historica 

V. A Geographia na Escola Normal 

VI. A interpretação do programma Primario 
 

Segunda Parte: A Orientação Moderna 

 

I. O alcance didactico da Geographia geral 

II. Uma concepção fundamental da Geographia Moderna: a Região Natural 

III. O fator humano 
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A esse respeito destacamos que Delgado de Carvalho também produziu sua obra 

de acordo com o novo currículo, focado nas novas propostas para o ensino da Geografia 

escolar. Na sua obra também se observa o passo a passo para os professores trabalharem 

com seus alunos cada conteúdo em sala de aula. Tanto que em um dos tópicos o autor 

discutir o novo Programa do Colégio Pedro II, o que demonstrava sua preocupação com 

as novas discussões relativas ao papel do homem nos estudos geográficos, bem como, 

como os conteúdos eram abordados pelo referido Programa, 

Eis exactamente o que procura suggerir o novo programma do Pedro II. É 

evidente que um programma não póde transformar um ensino profundamente 

arraigado, mas, como é regra geral, infelizmente, só se estuda para passar 

exames, e que os exames são regulados pelos programmas, os methodos terão 

forçosamente de mudar algum dia para enfrentar os novos programmas 

(CARVALHO, 1925, p.25). 

 

 

A respeito dessa preocupação com a renovação dos programas de ensino esse 

autor relata que na prática esses métodos não se efetivavam na escola, segundo 

Delgado, não bastava inovar o currículo, era preciso que essas mudanças chegassem à 

escola, em especial, a prática dos professores. Porém, esse autor reconhece algumas 

mudanças importantes nas abordagens do currículo, uma renovação a partir da atuação 

de Raja Gabaglia:  

A este proposito, tenho o prazer de dizer que o jovem professor de 

geographia em cujas mãos se acham os destinos do actual programma do 

Collegio Pedro II, meu illustre amigo e collega, sr. F. Raja Gabaglia, se acha 

francamente empenhado em modificar profundamente a orientação medieval 

que até hoje respeitou. Espirito formado na nova escola geographica, 

conhecedor das melhores obras estrangeiras sobre o assumpto, elle se acha 

em condições de emprehender a grande de que necessitamos tanto (p. 8). 

 

O trecho acima ressalta a participação de Raja Gabaglia na elaboração do 

currículo do Colégio Pedro II junto com Delgado de Carvalho, bem como, seu 

engajamento nas discussões da Escola Nova. Ambos tinham proximidade com as 

discussões do Colégio Pedro II e, como professores buscavam inovar os métodos para 

se trabalhar a “geo-pátria” aqui entre nós brasileiros. É importante ressaltar, que essa 

discussão já era debatida na Grã-Bretância (CARVALHO, 1925), por exemplo, desde 

1919, e somente chega ao Programa do Colégio Pedro II nos anos 1922 e 1923. 

 Ainda sobre o trecho acima, podemos identificar claramente a proximidade de 
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Delgado de Carvalho com Raja Gabaglia
42

, uma vez que, ambos tinham o objetivo de 

tornar a Geografia mais moderna, com base cada vez mais nas práticas humanas. Como 

professores do Colégio Pedro II lutavam por um ensino de Geografia que não mais se 

pautasse na descrição densa dos conteúdos e nas numerosas discussões da Geografia de 

outros países. Isto é, lutavam por novos métodos para se trabalhar a Geografia, com 

recursos didáticos como imagem, cartazes, mapas, aulas práticas, dentre outras 

inovações do ensino.  

A este propósito, destacamos que tais autores acompanhavam os debates postos 

nos livros didáticos estrangeiros, e, como autores, e também elaboradores do currículo, 

traziam para o Brasil as discussões sobre um conhecimento mais voltado para a prática, 

que permitiria ao aluno exercitar o aprendizado. Ou seja, esses autores acompanhavam 

as discussões postas pelo movimento da Escola Nova. E é nesse contexto que 

entendemos a inserção dos exercícios no corpo dos livros didáticos, sejam eles 

distribuídos no final de cada unidade ou somente posto no final do texto, os exercícios 

passam a fazer parte dessa nova metodologia, como um modo prático de exercitar o 

conhecimento adquirido.   

Assim, como elaboradores do currículo de Geografia do Pedro II e também 

autores de livros didáticos, entendiam que na Geografia moderna 

[...] o manual não deve ser a repetição secca do mappa, não deve ser elle 

apenas o mappa disposto em linhas impressas seguidas. Para isso temos o 

Altas e basta saber lel-o. O manual moderno é feito para coordenar factos, 

explical-os, dizer exactamente o que o mappa não póde dizer. Dahi resulta a 

inutilidade das listas mnemotechicas, das paraphrases sem interesse do que 

póde mais facilmente ser lido no mappa. A  geographia moderna dá mais 

valor ao livro e mais valor ao mappa tornando um a explicação do outro e 

não a sua mera reprodução sob outra forma (CARVALHO, 1925, p. 66). 

 Como podemos perceber, nessa nova proposta de ensino de Geografia, o livro 

didático recebe outra função nas definições do currículo, pois, no geral, essa Geografia 

moderna ficava apenas restrita ao espaço das discussões, na escola era o método da 

memorização e da repetição que ainda predominava (ALBUQUERQUE, 2010). 

 Delgado de Carvalho e Raja Gabaglia em suas colocações enfatizavam a 

necessidade dos professores trabalharem os conteúdos a partir de um cunho mais 

prático, que possibilitasse ao aluno um entendimento mais claro de alguns conceitos 

                                                 
42   Sobre esses autores destacamos que eram ligados ao Pedro II, professores envolvidos nos debates da 

Escola Nova, sendo eles um dos encabeçadores desse projeto, que visava, dentre outras questões, 

torna nossa educação de cunho mais prático.  
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fundamentais para o ensino da Geografia. Para tanto, esses autores com a publicação de 

suas obras introduzem o manual do professor, que antes só dispunha de um livro com 

abordagens gerais dos conteúdos, sem explicações acerca dos procedimentos 

metodológicos.  

Nessa perspectiva, entendemos que os exercícios que se acrescentava nos 

compêndios, e consequentemente, nas metodologias do Ensino Secundário da época, se 

configuravam em um novo método, a cada texto lido se aplicava exercícios sobre o que 

se tinha estudado. Assim, a metodologia de ensino do curso secundário trazida nos 

compêndios de Geografia a partir de então passava a ser mais focada nos exercícios. 

Baseando-se nessas colocações Raja Gabaglia em sua obra volta-se mais para 

abordagem de um conhecimento prático a partir de instrumentalização dos estudos 

geográficos. Na obra é trabalhada a construção de mapas e escalas, as orientações de 

cartas e de representações cartográficas, as formas de representação do relevo, a 

determinação da distância de lugar, a pressão atmosférica, entre outras formas de 

aprender Geografia de um modo prático. Ou seja, para esse autor o conhecimento era 

melhor compreendido por meio de modelo mais prático, vejamos (figura 12) o exemplo 

quando o autor trabalha as orientações para a leitura de uma carta (diagramas e 

cartogramas),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 e 17: Acervo Biblioteca do Pedro II - Praticas de Geographia: para uso do Collégio Pedro II e no ensino secundário e 

Normal, de Raja Gabaglia, de 192- . 

Fonte: Albuquerque 
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Com base no trecho acima, Raja Gabaglia recomenda aos professores que em 

suas aulas façam uso de recursos didáticos como: compêndios, atlas, mapas, gráficos, 

diagramas entre outros. A esse respeito Delgado de Carvalho acrescenta que o professor: 

“[…] de geographia, qualquer que seja o saber, deve conhecer a fundo o compêndio que 

adoptou para suas aulas e os recursos que nele póde achar (p. 111).” Sobre sua prática 

em sala de aula, Delgado faz a seguinte afirmação: 

Tenho pessoalmente o habito de reler rapidamente, antes da aula, a lição que 

passei nos proprios compendios de minha lavra, para não me arriscar a expôr 

as questões de modo differente, o que viria complicar inultilmente o assunpto 

e pertubar a clareza da idéa que deu ao alunno o meu compêndio. Já percebi 

que, quanto mais estou familiarizado com o assunpto, mais seria necessaria 

esta precaução. No que diz respeito à atmosphera, por exemplo, sempre 

preciso ao enlhusiasmo da exposição (p. 111). 

 

Com base na sua prática o autor Delgado de Carvalho e o colega Raja Gabaglia 

ao discutir o método de ensino por eles apresentado nas obras, recomendam que os 

professores ao fazerem uso de recursos didáticos como: compêndios, atlas, mapas, 

gráficos, diagramas entre outros, devem se apoiar principalmente em questões como: 

 

 Provocar a curiosidade do aluno e a reflexão do assunto exposto; 

 Romper com o método catecismo, de perguntas e respostas prontas; 

 Analisar se os materiais didáticos são recentes e, portanto, mais modernos; 

 O professor tem a função de conduzir a discussão, com uma aula dinâmica e 

participativa, que propicie ao aluno o aprender a fazer; 

 Fazer relação dos assuntos estudados com a prática dos alunos, um exemplo, 

fazer aulas de campo. 

 Essa nova orientação dos estudos da Geografia passava a fazer parte das práticas 

pedagógicas de parte dos professores do Ensino Secundário, ou seja, a adoção do 

método apresentado por Delgado de Carvalho e Raja Gabaglia, não temos ainda ciência 

da abrangência que teve frente à prática dos professores, pois isto seria tema para um 

novo trabalho de pesquisa. Porém, uma coisa é certa, se não conhecemos a prática dos 

professores sabemos que, a maioria dos livros didáticos publicados na época e até 

mesmo em período ligeiramente posteriores ainda não acompanhavam as mudanças dos 

novos programas, cabendo assim, aos professores fazer uso do livro antigo, mesmo 

quando recorriam a práticas com base nos novos aprendizados modernos, 
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Nesta reforma a iniciativa só podia partir do Collegio Pedro II, e cabe assim a 

objecção talvez levantada de que, por emquanto, não há compendio de 

geographia que esteja nos moldes do programma. Qualquer manual serve, 

contando que o professor saiba utilizal-o, agrupando os assumptos como se 

acham no programma. Se os cathedraticos de geographia do Pedro II 

tivessem esperado que os compendios mudassem, teriam feito o que estavam 

fazendo os escriptores de compendios, isto é, esperado que os programmas 

mudassem; era o circulo vicioso que a iniciativa autorizada felizmente 

rompeu (CARVALHO, 1925, p. 25). 

  

Em nossas analises identificamos que não só os compêndios da época como os 

autores desses livros tentavam romper com o método mnemônico, cujo objetivo é 

favorecer ao aluno a memorização das informações oferecidas como conteúdos, porém, 

como já mencionamos, essas modificações chegavam a poucos compêndios da época. 

 Nas obras de Delgado de Carvalho e Raja Gabaglia em particular, os autores 

apresentam modos de como fazer uma Geografia mais prática, destacamos aqui a 

inserção dos “exercícios práticos” como uma forma de efetivação dessas práticas de 

Geografias por eles apresentadas. As obras oferecem aos professores e aos alunos novas 

maneiras de trabalhar a Geografia escolar, a partir de imagens, mapas, escalas, 

cartogramas, projeções, dentre outras questões que podemos entender como modernas 

para a época. Para tanto, Raja Gabaglia enfatiza que, para que se tenha um saber mais 

voltado para a prática, é preciso que a escola disponha de um “Gabinete de Geographia” 

 

 

Figura 18: Acervo da Biblioteca do Pedro II - Praticas de Geographia: para uso do Collégio Pedro II e no ensino secundário e 

Normal, de Raja Gabaglia, de 192-. 
Fonte: Albuquerque 
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 Para esse autor o saber prático seria mais bem aplicado e executado a partir da 

instalação do “Gabinete de Geographia”, seria este uma forma dos alunos fazerem bem 

os exercícios indicados nos livros. As aulas práticas (observe a nota inicial de Raja 

Gabaglia na figura anterior) faziam para parte das iniciativas desse novo método que 

tinha por base o Ensino Ativo. 

Percebe-se nas ideias de Raja Gabaglia uma resistência ao ensino de Geografia 

baseado na repetição e memorização dos conteúdos (observe as indicações do autor na 

figura 14), isso pode ser também percebido nas colocações de Delgado de Carvalho 

quando apresenta novos métodos comparativos e mais ativos, ou seja, entendemos que 

ambos quebram com a estrutura de ensino regida por métodos de memorização. 

Segundo Bittencourt (2004) essas práticas de ensino desde o século XIX vem sofrendo 

críticas que apontavam a necessidade de novos métodos, que dessem ênfase à 

participação e ao envolvimento dos alunos no processo de aprendizagem. 

Entendemos que os conteúdos constituem os conhecimentos sistematizados de 

uma dada disciplina, e esses, se articulam com os métodos de ensino e com os processos 

de avaliação. Isto é, a disciplina escolar é constituída de conceitos e informações que 

são apresentados aos alunos, seja por um ensino de exposição, esquemas comparativos, 

ou por exercícios de fixação do saber ensinado (BITTENCOURT, 2004). 

 Nessa perspectiva, com base no nosso estudo, podem-se entender os exercícios 

como meio para se perceber as metodologias de ensino e formas de avaliação da 

aprendizagem dos alunos. Os exercícios são aqui entendidos como práticas para 

auxiliar, avaliar e facilitar os procedimentos e competências dos alunos, além de serem 

métodos que orientam o processo educativo com base nos objetivos de realização de 

provas exames, atividades, aulas práticas, etc. 

Para finalizar entendemos que o conjunto de exercícios presentes nos livros 

indica que esses não são apenas elaborados para expor os conteúdos de uma disciplina, 

pois, também é função desse recurso pedagógico propagar as concepções de 

aprendizagem e metodologias de ensino. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As discussões aqui desenvolvidas nos propiciaram resultados que indicam 

pontos importantes para pensarmos o livro didático enquanto objeto de estudo para a 

História da Educação, em especial, no que se refere ao papel dos exercícios nos livros 

de Geografia no Ensino Secundário brasileiro.  

 Nesse sentido, enfatizamos que as apreciações expostas nos levam a entender 

que tomar o livro didático como fonte de pesquisa para analisarmos algumas 

metodologias que lhe dão suporte, é levar em conta as relações que esse artefato cultural 

possui com a história das disciplinas escolares, uma vez que ele é constituído por 

elementos que as formam (conteúdos, exercícios, atividades, etc.).  

Partindo dessa perspectiva - a de que o livro didático possibilita visualizar os 

conteúdos ensináveis de uma disciplina e as ideais de aprendizagem subjacente – 

podemos afirmar que o estudo dos exercícios é importante para entendermos as 

concepções de aprendizagem do conteúdo a ser aprendido e das metodologias de ensino, 

como pudemos comprovar com a nossa pesquisa.  

Evidenciamos que estudar os exercícios numa perspectiva histórica, nos permitiu 

reconhecer que esses, assim como os livros didáticos, os currículos e os programas de 

ensino, exercem um importante papel na construção dos saberes escolares e, ainda, se 

configuram como uma fonte de informação muito valiosa para o campo de estudo das 

disciplinas em diferentes contextos históricos.  

Em nossas análises constatamos que os exercícios, historicamente, se 

configuram em estratégias de aprendizagem e avaliação que têm desempenhado um 

papel de destaque no processo de ensino e aprendizagem ao longo da História da 

Educação brasileira.  

Assim concordamos Bittencourt (2004) quando afirma que a presença dos 

exercícios nos livros didáticos faz parte de uma preocupação metodológica com a 

abordagem dos conteúdos escolares, que surge na escola somente a partir da década de 

1980, diante da necessidade das disciplinas vincularem seus conhecimentos às 

realidades dos alunos.  
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Nessa perspectiva, concluímos que os exercícios surgem nos livros didáticos 

como forma de subsidiar as novas abordagens para o ensino de Geografia a partir do 

desenvolvimento da Geografia moderna pautada nas ideias da Escola Nova, 

especialmente preconizados por Delgado de Carvalho e Raja Gabaglia no início do 

século XX.   

Nossos resultados identificam que a perspectiva dos exercícios estava associada 

às atividades práticas levantadas por essa nova metodologia aclamada pelos 

idealizadores do movimento da Escola Nova. O conhecimento precisava tornar-se mais 

aplicativo e os exercícios se configurava em uma das formas de aproximar, tanto em 

sala de aula quanto extraclasse, os conteúdos, os estudos e o fazer pedagógico dos 

alunos.  

Sobre a disciplina escolar Geografia em particular, destacamos que os 

exercícios, dependendo dos tipos (se com perspectiva de memorização ou que leve o 

aluno a pensar), modificam-se com os diferentes modos de ensinar Geografia, uma vez 

que, esta era considerada uma disciplina mnemônica e descritiva, relativamente fácil e 

só de memorização. A consideração supracitada denuncia o fato de os cursos 

secundários do currículo brasileiro ter a Geografia apenas nos dois primeiros anos, 

diferentemente dos currículos estrangeiros
43

, da Europa, Estados Unidos e Argentina 

que adotavam a Geografia em todos os anos do curso. 

Nossa pesquisa indica que o conjunto de exercícios presentes nos livros 

didáticos de Geografia são indícios do que o aluno deve aprender e como deve aprender. 

Essa possibilidade, como já mencionamos, foi constatada tanto na obra de Delgado de 

Carvalho quanto na de Raja Gabaglia, quando deixam evidente a necessidade dos livros 

nesse momento terem os exercícios como apoio para execução dos novos métodos 

indicados pelo o Ensino Ativo. 

Assim, mediante as análises podemos afirmar que as obras em tela rompem com 

a estrutura dos livros didáticos da época, em especial por apresentarem uma Geografia 

moderna, em que Delgado de Carvalho e Raja Gabaglia mostram aos professores e aos 

                                                 

43 As obras estrangeiras entre nós tinha reconhecimento superior as nacionais, embora estas 

últimas fossem volumosas e escritas por autores renomados. Tal fato Delgado atribui ao modo como o 

material escolar era distribuído, bem como, as exigências que se tinham para se aprender a Geografia 

apenas em dois anos corridos.  
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alunos novas maneiras de trabalhar a Geografia escolar, a partir de imagens, mapas, 

projeções, exercícios, atividades práticas, aulas de campo, dentre outras questões que 

podemos entender como modernas para a época.   

Ainda sobre as obras analisadas destacamos que essas se configuram como os 

primeiros modelos de orientação para os professores de Geografia, pois, ao contrário 

das produções atuais, as obras didáticas não apresentavam nem manuais e nem guia para 

os alunos se orientarem nos seus estudos e aulas práticas. Tais colocações fazem desses 

livros obras com características inovadoras que quebram com os métodos mais antigos 

de ensinar Geografia, haja vista que os referidos livros não só modificam o texto em 

estrutura, metodologias e tipos de exercícios, como também, trazem mudanças 

importantes na elaboração dos saberes geográficos que são utilizados até hoje nas 

produções didáticas. 

Tal colocação não implica dizer que os exercícios rompem com essa perspectiva 

de memorização, pois, dependendo da forma como eles são abordados, eles podem 

aparecer em muitos casos como mero reforço da repetição da lição. Vale ressaltar que 

estamos nos remetendo à presença dos exercícios nos livros didáticos, o que não implica 

a efetivação na prática, pois, esse caminho bem particular trilhado pelo professor 

demanda outras categorias de análises que não nos detemos neste trabalho. 

 Nesse sentido, sobre a Geografia escolar constatamos que os referidos autores 

ao fazerem uso dos considerados métodos ativos introduzem uma nova fase nessa 

Geografia, porém, embora esses métodos ativos tenham sido aos poucos inseridos nas 

práticas pedagógicas, havia ainda um predomínio dos métodos ligados a memorização, 

devido às contradições do sistema avaliativo, que exigia um extenso conteúdo para a 

realização de provas e exames. 

Sendo assim, o nosso estudo indica que os exercícios são elementos que 

possibilitam acompanhar as estratégias adotadas pelos professores e alunos nas práticas 

educativas, sejam institucionalizadas ou não. Por meio dessas, pode-se perceber como 

os exercícios portam-se como formas de fixar os conteúdos a serem aprendidos. Esses 

se apresentam ainda como expressão do que era considerado essencial para se aprender 

em uma disciplina, já que nos exercícios exigiam-se os conteúdos fundamentais a serem 

ensinados em uma determinada época. 
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