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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa possuiu como foco principal de investigação a evolução 
histórica dos conteúdos de Cartografia de 1824 até 2002 e seu papel no 
estabelecimento de uma cultura geográfica escolar. Identificou alternâncias, 
permanências e transformações curriculares desses conteúdos no período 
investigado, tomando como fontes da pesquisa os programas curriculares oficiais, 
mas, sobretudo, os compêndios e os livros didáticos de Geografia dirigidos aos 
alunos do primeiro ano do ensino secundário brasileiro. Além disso, foi realizada 
uma análise pormenorizada dos componentes disciplinares (vulgatas, exercícios-
tipo, avaliações docimológicas), desenvolvidos por professores-autores de obras 
publicadas durante o século XIX e o início do século XX. Por meio dessa visão 
sócio-histórica do currículo, foi possível evidenciar importantes diferenças 
epistemológicas entre o saber geográfico científico e o saber geográfico escolar. 
 

Palavras-chave: Geografia escolar, Cartografia, currículo, livro didático, cultura 

escolar. 
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RESUMEN 
 

 

La presente pesquisa posee como foco principal de investigación la evolución 
histórica de los contenidos de Cartografía desde 1824 hasta 2002 y su papel en el 
establecimiento de una cultura geográfica escolar. Se identificó alternancias, 
permanencias y transformaciones curriculares de esos contenidos en el período 
investigado, tomando como fuentes de la pesquisa los programas curriculares 
oficiales, pero, sobretodo, los compendios y los libros didácticos de Geografía 
dirigidos a los alumnos del primer año de enseñanza secundaria en Brasil. 
Además, fue realizado un análisis pormenorizado de los componentes disciplinares 
(vulgatas, exercícios-tipo, evaluaciones docimológicas), desenvueltos por 
profesores-autores de obras publicadas durante el siglo XIX y el comienzo del siglo 
XX. Por medio de esa visión socio-histórica del currículo, fue posible evidenciar 
importantes diferencias epistemológicas entre el saber geográfico científico y el 
saber geográfico escolar. 
 

Palabras llave: Geografía escolar, Cartografía, currículo, libro didáctico, cultura 
escolar. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

E o esplendor dos mapas, caminho abstrato para a imaginação concreta, 
Letras e riscos irregulares abrindo para a maravilha. 

O que de sonho jaz nas encadernações vetustas, 
Nas assinaturas complicadas (ou tão simples e esquias) dos velhos livros. 

Tinta remota e desbotada aqui presente para além da morte, 
O que de negado à nossa vida quotidiana vem nas ilustrações, 

O que certas gravuras de anúncios sem querer anunciam. 
Tudo quanto sugere, ou exprime o que não exprime, 

Tudo o que diz o que não diz, 
E a alma sonha, diferente e distraída. 

Ó enigma visível do tempo, o nada vivo em que vivemos! 
O Esplendor, Álvaro de Campos 

 
 
1.1 O CONTEXTO DA TESE 
 
 

Desde o ingresso no magistério como licenciado em Geografia, 

temos buscado soluções para os vários problemas encontrados no dia a dia da sala 

de aula, tanto como professor dessa área de conhecimento quanto como autor de 

materiais didáticos. Nessa busca incessante, surgiram perguntas que provocaram 

em nós reflexões sobre a natureza e os propósitos do conhecimento escolar. Esse 

conhecimento, estabelecido pelo currículo prescrito nos documentos oficiais, 

também é composto do currículo que emerge da seleção de conteúdos e do trabalho 

realizado com eles por autores de materiais escolares e por professores em sua 

prática diária. As perguntas que surgiram são estas: Qual a importância de ensinar 

determinados conteúdos? Qual seu valor social? Por que, com o passar dos anos e 

com as reformas no ensino, esses conteúdos ainda persistem no currículo? O que 

devemos ensinar aos alunos, de maneira que eles se tornem, na atualidade, 

cidadãos críticos da realidade que os cerca? 

O anseio por respostas a tais perguntas levou-nos à elaboração de 

uma dissertação de Mestrado sobre como o currículo de Geografia no Brasil é 

preparado na esfera do saber a ser ensinado, denominada também noosfera. A 

dissertação foi produzida com base na análise dos conteúdos propostos pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Geografia (PCN, 1997, 1998) e também pelos 

livros didáticos mais adotados em âmbito nacional, no início da década de 2000. 
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Como instrumento teórico de análise da dissertação, utilizamos a 

ideia de transposição didática, estabelecida pelo sociólogo Michel Verret (1975) e 

implementada pelo educador francês Yves Chevallard (1991). Nesse trabalho, 

discutimos especificamente como o conceito de território, um dos conceitos-chave 

da ciência geográfica, é preparado, mediante um processo de vulgarização desse 

conhecimento acadêmico, por agentes de ensino (geógrafos da academia, 

conselheiros e pareceristas das secretarias estaduais e federais de educação, 

editores e autores de livros didáticos), na chamada noosfera, e apresentado à 

comunidade escolar na forma de planos curriculares e de livros-textos (BOLIGIAN, 

2003). Dentre as principais conclusões da pesquisa está o fato de que a noosfera 

falha em seu exercício de transposição ou de vulgarização dos conteúdos referentes 

ao significado teórico do conceito de território, criando incongruências e lacunas de 

diversas ordens, sobretudo na preparação do currículo prescrito (PCN de 

Geografia). Segundo Chevallard (op. cit.), isso pode provocar um “mau” 

funcionamento do sistema didático escolar. 

Após a conclusão da dissertação de Mestrado, novas discussões, 

ocorridas com colegas professores, alunos de pós-graduação e a orientadora, bem 

como o contato com novas bibliografias a respeito das questões que envolvem as 

relações entre o saber científico e o saber escolar, discutidas dentro do Grupo de 

Pesquisa em Ensino de Geografia e Cartografia da UNESP de Rio Claro, levaram-

nos a perceber que alguns aspectos da pesquisa poderiam ser mais bem 

desenvolvidos. Durante a análise dos documentos, por exemplo, acabamos dando 

mais ênfase ao currículo oficial prescrito, os PCN, do que às observações feitas a 

respeito dos livros didáticos de Geografia. Esses materiais escolares não foram 

explorados a contento como fontes de dados fundamentais para um melhor 

entendimento da elaboração do currículo prescrito. 

Outra questão importante diz respeito ao referencial teórico, nesse 

caso a ideia de transposição didática. Essa ideia deu-nos uma visão um tanto 

quanto limitada a respeito de como os conteúdos de Geografia são estabelecidos 

para o âmbito escolar, pois proporciona somente uma perspectiva de análise 

verticalizada e descendente (da academia para a escola) do processo de seleção e 

preparação desses conteúdos. A isso Lestegás (2000, 2002) chama de modelo 

transpositivo aplicacionista descendente. 
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Dessa forma, agora com base em leituras teóricas dentro de uma 

abordagem sócio-histórica do ensino, concluímos que boa parte dos nossos 

questionamentos iniciais a respeito dos conteúdos ou dos saberes geográficos 

escolares não havia sido respondida por meio da metodologia utilizada. Essas novas 

leituras basearam-se, sobretudo, nos trabalhos do britânico Ivor F. Goodson (1990; 

1995; 2000; 2003), no que diz respeito à História do Currículo, do francês André 

Chervel (1990; 1999), em relação à História das Disciplinas Escolares, e de seu 

compatriota Jean-Claude Forquin (1992; 1993), no que se refere à ideia de “tradição 

e de cultura escolar”. Ainda nessas vertentes teóricas foi importantíssimo o contato 

com as discussões sobre a didática e o ensino de Geografia desenvolvidas nos 

trabalhos dos professores François Audigier (1988, 1992, 1994) e Francisco R. 

Lestegás (2000, 2002, 2006). 

A leitura desses referenciais teóricos mostrou que não havíamos 

atingido o interior, o âmago dos processos presentes no meio escolar, conforme já 

nos alertara Forquin (1993, p. 9): 

 

 
De todas as questões suscitadas pela reflexão sobre os problemas da 
educação desde o começo dos anos 60, as que se referem à função de 
transmissão cultural da escola são, ao mesmo tempo, as mais confusas e 
as mais cruciais. Ocorre que elas dizem respeito ao próprio conteúdo do 
processo pedagógico e interpelam os professores no mais profundo de sua 
identidade. [...] É por isso que todo questionamento ou toda crítica 
envolvendo a verdadeira natureza dos conteúdos ensinados, sua 
pertinência, sua consistência, sua utilidade, seu interesse, seu valor 
educativo ou cultural, constitui para os professores um motivo privilegiado 
de inquieta reação ou de dolorosa consciência. 

 

 

1.2 OS PROPÓSITOS DO TRABALHO 
 

 

No sentido de avançarmos na busca de respostas mais consistentes 

sobre como o saber geográfico escolar foi construído e reconstruído historicamente 

no âmbito educacional brasileiro, propusemos um trabalho de pesquisa, em nível de 

Doutorado, para investigar o papel que os livros didáticos1 nacionais de Geografia, 

                                                 
1 Neste trabalho, entenderemos como livros didáticos os produtos do meio escolar ou editorial 
elaborados para uso no ensino formal. 



17 

produzidos desde o início do século XIX, e os conteúdos curriculares contidos neles 

têm nesse processo epistemológico. 

Dentre os conteúdos de Geografia, definimos como objeto de análise 

de nossa pesquisa aqueles ligados à matéria Cartografia, dado que, há cerca de dez 

anos, participamos das discussões e acompanhamos os trabalhos científicos 

desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa em Ensino de Geografia e Cartografia da 

UNESP de Rio Claro, os quais são, em sua grande parte, voltados para a área de 

Cartografia Escolar. Além disso, vemos, no momento atual, grande relevância 

científica e social no fato de discutirmos questões concernentes à Cartografia, pois, 

como nos coloca Almeida (2003, p. 1), “[...] os mapas, durante muito tempo, foram 

considerados como o principal meio para o ensino de Geografia”. Ainda, de acordo 

com essa autora, além dessa “tradição escolar”, atualmente há uma forte demanda 

da sociedade para que a escola prepare os alunos de maneira que sejam capazes 

de compreender a atual organização da sociedade, dando-lhes “[...] acesso às novas 

formas de representação da informação espacial: mapas, fotografias aéreas, 

imagens de satélites.” 

Portanto, o presente trabalho de pesquisa realizou uma análise dos 

conteúdos de Cartografia, a partir de duas frentes: a primeira buscou mostrar a 

evolução dos conteúdos cartográficos propostos por professores-autores2 de livros 

didáticos e pelos programas oficiais, aos alunos do primeiro ano do ensino 

secundário brasileiro, explicitando, por meio de uma planilha de temas, noções e 

conceitos, as alternâncias, as rupturas e as transformações curriculares ocorridas 

entre os anos de 1824 e 2002; a segunda frente buscou identificar, por meio de uma 

análise dos textos didáticos, a influência dos programas oficiais estabelecidos pelo 

Colégio Pedro II e das práticas e saberes dos professores-autores de materiais 

didáticos no estabelecimento de uma “cultura escolar” geográfica, no período de 

1824 a 1936. 

Entendemos que essa visão sócio-histórica da evolução dos 

conteúdos de Cartografia é uma das peças-chave para compreendermos melhor 

como os professores-autores selecionaram os conteúdos de Cartografia presentes 

nos programas curriculares oficiais e em várias edições de livros didáticos 
                                                 
2 A expressão “professores-autores” vem sendo utilizada por estudiosos na área de pesquisa em 
História da Educação — destacam-se os trabalhos realizados pelo Grupo de Pesquisa Ensino de 
História e educação: saberes e práticas (GRUPHESP), da Universidade Federal Fluminense —, em 
especial, nos trabalhos que se referem aos autores de livros didáticos. 
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publicados no Brasil, criando um mecanismo de didatização dos saberes a serem 

ensinados na escola, dando origem a uma forma de conhecimento muito peculiar e, 

por vezes, distinta de sua base científica e cultural (AUDIGIER, 1988, 1992, 1994). 

A pesquisa terá como base de informações a análise daqueles 

elementos que Chervel (1990) denomina de “componentes disciplinares”, ou seja, as 

“vulgatas”, os “exercícios-tipo” e as formas de “avaliação” presentes nos materiais 

escolares nacionais, em várias edições publicadas a partir da década de 1820. 

Entendemos que essa análise possibilitará a identificação dos fatores determinantes 

dessa seleção cognitiva e cultural dos conteúdos abordados nesses artefatos 

escolares, já que, ainda de acordo com Chervel (op. cit.), tais componentes, 

expostos nos manuais, distinguem uma disciplina escolar da outra e estas das 

demais modalidades não escolares de aprendizagem, como a família ou a 

sociedade em geral. Além disso, segundo o autor, para cada uma das disciplinas, o 

peso específico dos conteúdos explicitados configura-se como uma variável histórica 

cujo estudo deve ter papel privilegiado na história das disciplinas escolares. 

Dessa forma, uma das questões primordiais deste trabalho é 

evidenciar as diferenças epistemológicas entre o saber geográfico científico e o 

saber geográfico escolar, pois partimos da premissa de que o conhecimento 

geográfico escolar não se apresenta, meramente, como uma simplificação do 

conhecimento acadêmico/científico, mas como um conhecimento muito peculiar que, 

além do saber culto, é alimentado por fontes múltiplas de conhecimento e de 

interesses (Audigier, 1988, Lestegás, 2002), onde estão em jogo os saberes dos 

professores/autores, sua prática profissional, suas crenças e concepções, os 

interesses do Estado e das editoras, os quais possuem um papel preponderante na 

preparação do saber que é ensinado aos alunos. 

Estamos certos de que pesquisas a respeito da história dos 

conteúdos escolares presentes em livros-texto e nos programas curriculares oficiais, 

como forma de revelar as seleções e os processos de didatização realizados pelos 

professores-autores na elaboração de materiais didáticos, podem abrir um novo 

caminho para compreendermos melhor a Geografia que se ensina atualmente nas 

escolas brasileiras, corroborando com a ideia de que o conhecimento escolar se 

estabelece como uma produção cultural específica, distinta de outros tipos de 

conhecimentos existentes em nossa sociedade (CHERVEL, 1990).  
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Dessa forma, este trabalho de pesquisa pretende contribuir para a 

abertura da “caixa preta” na qual se constituem as instituições escolares, 

identificando como e por que determinados conteúdos têm sido, ao longo do tempo, 

eliminados, transformados ou perpetuados, e assim cooperar para o 

estabelecimento de uma epistemologia da Geografia escolar no Brasil. 

 

 

1.3 A ESTRUTURA DO TRABALHO 
 

 

Esta tese de doutorado é composta de quatro capítulos e uma 

conclusão final. No primeiro capítulo, explicitamos as bases teóricas que servem 

como aporte à nossa investigação, compostas de três campos de estudo que vêm 

se desenvolvendo nas últimas décadas na área da Sociologia da Educação: o 

campo da história do currículo; o campo da história das disciplinas escolares; e o 

campo das discussões acerca dos saberes docentes. 

No segundo capítulo, mostramos a relevância do uso dos livros 

didáticos como fonte de pesquisa na atualidade e seu emprego nesta pesquisa, 

assim como a metodologia utilizada para a coleta dos dados e para extrairmos as 

informações desses materiais de investigação. Mostramos também como 

elaboramos, com base no levantamento dos dados e informações necessárias, o 

que denominamos de “Planilha Geral de Conteúdos de Cartografia”, a qual acabou 

nos demonstrando a evolução histórica de noções, conceitos e temas de cartografia 

escolar no Brasil, aproximadamente nos últimos dois séculos, mais precisamente do 

ano de 1824, data da edição do compêndio mais antigo de Geografia consultado, ao 

ano de 2002, data da edição do livro didático mais recente analisado. 

O terceiro capítulo inicia a analise pormenorizada das origens dos 

primeiros conteúdos cartográficos nos antigos compêndios de Geografia e nos 

programas oficiais elaborados no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, durante o 

período do Império, buscando indícios da influência dos saberes e da prática 

profissional dos professores-autores na produção desses antigos elementos 

curriculares brasileiros. 

O quarto e último capítulo desta tese procura dar continuidade às 

análises desencadeadas no capítulo anterior, buscando entender as relações entre 
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os conteúdos cartográficos presentes nos materiais didáticos, as sucessivas 

reformas curriculares ocorridas durante o regime republicano no Brasil, assim como 

o estabelecimento da Geografia como disciplina acadêmica em nosso país nas 

primeiras décadas do século XX. 

Ao final, apresentamos as conclusões que formulamos com base 

nas análises dos materiais didáticos e dos programas curriculares consultados, sob 

a luz dos teóricos com os quais dialogamos na preparação desta tese. 

Cabe ressaltar também que reunimos nos anexos a “Planilha Geral 

de Conteúdos de Cartografia”, a reprodução das páginas de conteúdos referentes à 

Cartografia das obras didáticas mais raras, e a reprodução dos programas 

curriculares oficiais utilizados para análise e consulta. 
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2. CAPÍTULO 1 - A HISTÓRIA DO CURRÍCULO E DAS DISCIPLINAS 
ESCOLARES E OS SABERES DOCENTES COMO APORTE TEÓRICO 
 

 

O encaminhamento da análise dos dados e das informações 

coletadas nesta pesquisa, que serviram de base à nossa tese, foi realizado com o 

aporte teórico das ideias relativas a alguns novos campos de estudo na área da 

Sociologia da Educação, a saber: o campo da história do currículo; o campo da 

história das disciplinas escolares e o campo dos saberes docentes. 

 

 

2.1 O CAMPO DA HISTÓRIA DO CURRÍCULO 
 

 

De acordo com Saviani (2003), Franklin (1991) identifica o final da 

década de 1960 e o início da década de 1970 como marcos no desenvolvimento de 

pesquisas dentro da área da Sociologia da Educação, sobretudo na Europa (Grã-

Bretanha e França) e nos Estados Unidos. Nessas pesquisas de ponta, destacamos 

aquelas voltadas ao campo da história do currículo nos Estados Unidos, ainda que, 

segundo Franklin, alguns esforços historiográficos tenham sido feitos em décadas 

anteriores. No entanto, para esse autor, tal marco temporal justifica-se pelo fato de 

identificar-se aí o início de debates voltados a aspectos teóricos específicos que dão 

corpo à investigação em história do currículo, estabelecendo os objetivos e a 

metodologia para esse campo de estudos. 

Forquin (1993) também identifica, a partir da década de 1960, a 

emergência de importantes reflexões teóricas desenvolvidas a respeito dos fatores 

culturais da escolarização, sobretudo, na Grã-Bretanha. Essas reflexões começam a 

ser feitas por um conjunto de sociólogos, estabelecendo, dessa forma, uma corrente 

de pesquisa no interior dos estudos sobre a História da Educação. Tal corrente 

passou a ser designada de “sociologia do currículo” ou “nova sociologia da 

educação”. 

Esse grupo de pesquisadores apresenta contribuições importantes 

no que se refere aos determinantes e aos fatores sociais dos conteúdos de ensino, 

dentro de uma perspectiva de leitura histórica desses elementos escolares. Segundo 
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Forquin (op. cit.), há, nessa vertente de pesquisa britânica, uma contribuição 

significativa para o desenvolvimento de pesquisas que se colocam na interseção 

entre os estudos da história e os da sociologia da educação. 

 

 
[...] o desenvolvimento do ensino científico na Grã-Bretanha contribuiu de 
modo nada desprezível para fazer avançar uma reflexão propriamente 
sociológica sobre a gênese, a natureza e as implicações ou utilizações 
sociais possíveis dos saberes e dos valores escolares (uma reflexão que 
nos anos 80 encontrar-se-á alimentada e renovada pelos trabalhos sócio-
historiográficos como os de Ivor Goodson [...] sobre os processos de 
constituição e de transformação das matérias escolares. (FORQUIN, 1993, 
p. 73) 

 

 

Silva (1995, p. 11) vê o projeto investigativo de Goodson como uma 

ferramenta teórica que usa a história para revelar o aspecto contingente e histórico 

dos currículos. Para ele, 

 

 
[...] o programa de pesquisa de Ivor Goodson [...] tenta demonstrar, através 
de seus inúmeros trabalhos empíricos, assim como através de um corpo 
consistente e denso de teorização, que as categorias pelas quais vemos e 
construímos hoje o currículo educacional são resultado de um lento 
processo de fabricação social, no qual estiveram presentes conflitos, 
rupturas e ambiguidades. 

 

 

Nesse sentido, a perspectiva sócio-histórica permitiria desvelar a 

arbitrariedade dos processos de seleção e de organização do conhecimento escolar 

e educacional. Segundo esse autor, a perspectiva histórica do currículo nos auxilia 

para que enxerguemos os saberes corporificados no currículo, não como algo 

estático, mas como um “artefato social e histórico” sujeito a constantes mudanças e 

adaptações. O currículo que conhecemos atualmente não foi estabelecido de uma 

só vez em algum ponto do passado, ele está, na realidade, em constante fluxo. 

Contudo, é importante não cairmos na armadilha de vermos o 

currículo atual como um processo evolutivo, de contínuo aperfeiçoamento em 

direção a formas melhores e mais adequadas, mas, dentro de uma análise sócio-

histórica, tentarmos identificar as rupturas e as descontinuidades, e não apenas os 

pontos de continuidade e evolução no processo de corporificação do conhecimento 
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no currículo escolar, demonstrando, assim, como a dinâmica social moldou esse 

artefato. De acordo com Goodson & Anstead (2003), qualquer análise 

pormenorizada da estabilidade ou mudança do currículo exigem a compreensão de 

sua história; qualquer leitura teórica orientada com base na ação deveria consultar, 

antes de qualquer coisa, o histórico de êxitos e fracassos do passado. 

Tal perspectiva deve ser norteada por questões como estas: Por que 

determinado saber, e não outro, fez parte do currículo no passado? Por que 

determinada forma de organização curricular e não outra? E ainda: Por que 

determinada forma de ensinar e não outra foi considerada válida e legítima em 

determinado momento histórico da educação? Em outras palavras, o currículo não é 

constituído de conhecimentos válidos, mas de conhecimentos considerados 

socialmente válidos. 

 

 
Considerando-se que a educação institucionalizada representa uma espécie 
de condensação do social, em cima da qual, os diferentes grupos sociais 
refletem e projetam suas visões e expectativas (a tradução, a translação, o 
transporte, do campo social mais amplo para o terreno da educação de 
temáticas e questões sociais é uma estratégia que tanto reforça a eficácia 
de sua legitimidade para o público em geral quanto abre a possibilidade de 
impô-la ao público escolar específico), o currículo acaba por expressar 
exatamente, entre outras coisas, a forma como certas questões são 
definidas, como “problemas” sociais. Basta pensar nas inúmeras propostas 
atuais para se introduzir no currículo, como matérias escolares, questões 
que são definidas, como problemas sociais: aids, trânsito, violência, direitos 
humanos, sexo, destruição ambiental. (SILVA, 1995, p. 9) 

 

 

Além disso, é de fundamental importância, dentro desta linha de 

pesquisa, que as análises não fiquem centradas apenas nos aspectos visíveis da 

história, privilegiando o estudo dos artefatos sociais que acabaram triunfando, mas 

buscando resgatar os “artefatos perdedores”, conhecimentos e saberes escolares 

que foram descartados em favor de outros com maior prestígio ou “viabilidade 

social”. Nesse sentido, conhecer os conteúdos do currículo que fracassaram se 

torna, neste ponto de vista, tão fundamental quanto conhecer os conteúdos que 

triunfaram e que, ainda hoje, perpetuam no interior da escola na forma de saberes 

curriculares. 
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2.1.1 Currículo: tradição e testemunho histórico 
 

 

Para Goodson (1995), o currículo prescrito configura-se como um 

testemunho das intenções da sociedade em relação ao processo de escolarização. 

Por meio de sua retórica, estabelecida no nível das matérias escolares, o autor 

busca legitimar e justificar determinadas intenções básicas de escolarização. Para 

ele, o currículo escrito “proporciona um testemunho, uma fonte documental, um 

mapa do terreno sujeito a modificações; constitui também um dos melhores roteiros 

oficiais para [compreender] a estrutura institucionalizada da escolarização.” (op. cit., 

p. 21) 

Nesse sentido, entendemos que, em concordância com Saviani 

(2003), o estudo do currículo, sob uma perspectiva sócio-histórica, permite uma 

análise complexa desse artefato, passando pelos processos de elaboração, 

interpretação, implementação e avaliação desse elemento escolar. Isso porque, 

segundo Goodson & Anstead (2003), graças à história plasmamos uma visão mais 

ampla e, com ela, uma escala temporal diferente no que se refere às expectativas e, 

presumivelmente, uma diferente gama de estratégias e ensino. Segundo esses 

autores, para qualquer estudioso do ensino e do currículo, a força da história é 

materialmente evidente nos programas de ensino, nos livros didáticos, nos edifícios 

escolares, assim como no corpo docente. Há aí, nas camadas de gerações, uma 

brecha temporal de visões e de valores. Dessa maneira, continuam esses autores, a 

história do currículo deveria se preocupar, principalmente, em compreender o 

processo “interno” de definição, da ação e das transformações curriculares que 

ocorrem na escola, visto que esse processo é, no momento, o aspecto menos 

explorado no que diz respeito à natureza do conhecimento escolar. 

Segundo Saviani (op. cit.), várias são as fontes das quais os 

estudiosos da história do currículo podem lançar mão. Dentre elas destacamos: 

 

 

 os documentos oficiais ou os currículos prescritos; 

 os artigos de natureza jurídica ou teórica, preparados por especialistas sobre 

os documentos oficiais; 
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 as matérias escolares, seus conteúdos programáticos, sua distribuição por 

níveis de ensino e sua carga-horária; 

 as normas de desenvolvimento do currículo e de avaliação; 

 os históricos escolares; 

 os registros de regência e planos de aula; 

 os programas dos cursos de formação inicial e continuada de professores; 

 os livros escolares e outros materiais didáticos, entre outros. 

 

 

Por outro lado, Goodson (2000) adverte que o currículo é produzido, 

gestado e reproduzido em vários cenários e em diferentes níveis, sendo construído e 

reconstruído tanto como formalidades prescritas quanto, ou até mesmo, como 

atividade em sala de aula. Nesse sentido, estudar apenas o currículo escrito, formal, 

pode nos levar a interpretações enganosas, muitas vezes, desconectadas da 

realidade processual de ensino. Ainda segundo Goodson (1995, 2000, 2003), é 

fundamental ao historiador não somente estudar o currículo prescrito já formulado, 

mas também buscar resgatar o processo de elaboração do currículo, haja vista que, 

segundo esse autor, se assim não o fizermos, poderemos cair na tentação de aceitá-

lo como um pressuposto, uma “tradição”, perdendo a oportunidade de, em uma 

análise mais apurada, conhecer um longo e conflituoso processo de elaboração. 

 

 
[...] a elaboração de currículo pode ser considerada um processo pelo qual 
se inventa tradição. [...] O currículo escrito é exemplo perfeito de invenção 
de tradição. Não é, porém, como acontece com toda tradição, algo pronto 
de uma vez por todas; é, antes, algo a ser defendido onde, com o tempo, as 
mistificações tendem a se construir e reconstruir. Obviamente, se os 
especialistas em currículo, os historiadores e sociólogos da educação 
ignoram, em substância, a história e construção social do currículo, mais 
fáceis se tornam tal mistificação e reprodução de currículo tradicional, tanto 
na forma como no conteúdo. (GOODSON, 1995, p. 27) 

 

 

Isso significa dizer que, em consonância com Saviani (2003), uma 

análise isolada do currículo, focada somente no currículo prescrito, o saber a ser 

ensinado, pode se tornar uma análise prenhe de distorções, sobretudo quando 

restrita ao rol de conteúdos programáticos. 
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Dessa forma, neste trabalho de pesquisa, a metodologia terá como 

fonte de dados livros didáticos de Geografia produzidos entre 1824 e 2002, além dos 

programas curriculares oficiais prescritos e estabelecidos pelas instituições 

governamentais no período citado. Segundo Corrêa (2000), os materiais didáticos 

podem ser considerados testemunhos dos conteúdos curriculares propostos em uma 

determinada época, mas também, por outro lado, podem demonstrar certa 

subversão, por parte do autor, àquilo que foi prescrito oficialmente. 

Com base nas ideias de Goodson (1990, 1995, 2000, 2003), 

entendemos que as contribuições do campo da sociologia do currículo nos trarão 

uma visão da história e da construção social do currículo a qual será evidenciada por 

meio dos livros didáticos. Pautaremos nossa análise na busca dos conflitos 

envolvidos na elaboração desses materiais didáticos ao longo do tempo, não 

somente evidenciando uma evolução dos conteúdos, mas também buscando as 

prioridades sociopolíticas e os discursos de ordem intelectual. 

 

 

2.2 O CAMPO DA HISTÓRIA DAS DISCIPLINAS ESCOLARES 
 

 

Como nos adverte Saviani (2003), ainda que a história do currículo 

se constitua em um campo de estudo específico, com objeto próprio, não podemos 

perder de vista que uma de suas principais frentes de investigação é a “história das 

matérias ou das disciplinas escolares”. 

O campo de estudos da história das disciplinas escolares surge na 

esteira dos trabalhos sócio-históricos e culturais da educação, tendo um forte 

desenvolvimento entre pesquisadores europeus, a partir de meados da década de 

1980 e durante a década de 1990. Dentre esses pesquisadores, destaca-se o 

estudioso francês André Chervel com trabalhos que apresentam importantes 

contribuições para uma melhor compreensão histórica dos processos educacionais. 

Ainda que seja inegável a relação entre o currículo e as matérias ou 

disciplinas que o conformam, é fundamental compreender que cada disciplina 

escolar tem um processo de evolução próprio, uma trajetória particular que envolve 

fatores específicos, sofrendo ou exercendo influências distintas ao longo do tempo. 

Segundo Santos (1990), ao buscarmos explicações para as mudanças ocorridas em 
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uma disciplina escolar ao longo do tempo, abrimos a possibilidade de explicarmos, 

com mais consistência, como determinados fatores influenciaram diretamente nas 

mudanças de conteúdos e de métodos de ensino. 

 

 

2.2.1 Entendendo o que são disciplina e matéria sob a visão da história 
das disciplinas escolares 
 

 

De acordo com Chervel (1990), há a necessidade de uma distinção 

teórica do termo “disciplina” e de seus sinônimos mais usuais, como “matéria” ou 

“conteúdo”. Segundo esse autor, até o final do século XIX, a palavra “disciplina” ou a 

expressão “disciplina escolar” designavam vigilância da conduta dos alunos e 

repressão às condutas prejudiciais à boa ordem do sistema educacional, ou 

remetiam a essas ideias. Nessa época, os termos utilizados para designar aquilo 

que, atualmente, entendemos como disciplina escolar eram expressões como 

“objetos”, “ramos”, “faculdades” ou “matérias de ensino”. Portanto, o termo 

“disciplina” somente vai passar a ter a conotação atual nas primeiras décadas do 

século XX, com as reformas educacionais no ensino primário e secundário. 

Com o novo emprego desse termo, os conteúdos de ensino serão 

concebidos, com base nesta vertente de pesquisa, como entidades muito 

particulares, próprias do meio escolar e, de certa forma, com autonomia em relação 

à “realidade cultural exterior à escola, [...] desfrutando de uma organização, de uma 

economia interna e de uma eficácia que elas não parecem dever nada além delas 

mesmas, quer dizer à sua própria história” (CHERVEL, 1990, p. 180). 

Dessa forma, cabe ao historiador das disciplinas escolares revelar 

essa “organização”, essa “economia interna”, não se limitando apenas, por exemplo, 

a uma descrição evolutiva dos conteúdos ensinados em cada época, os quais são, 

segundo Chervel (op. cit.), “apenas meios utilizados para alcançar um fim”, mas 

também apresentando uma descrição de cada etapa de ensino, de sua evolução 

didática, dos principais fatores de mudanças, buscando desvendar a coerência 

interna dos diferentes procedimentos e métodos utilizados pelos professores para 

tornar os conteúdos “assimiláveis” aos jovens estudantes. Isso porque, de acordo 

com Forquin (1993), o saber sábio, isto é, os conhecimentos acadêmicos e 
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científicos, não é diretamente comunicável aos estudantes. É necessário que esses 

conhecimentos passem por um processo de didatização, cuja incumbência fica a 

cargo do professor e dos livros e materiais didáticos, por meio dos conteúdos 

expostos, dos deveres de casa, das provas de avaliação regulares, etc. 

Nesse sentido, a escola cria linguagens próprias, reveladas na forma 

de disciplinas, as quais têm a função de “tornar o ensino possível”. 

Para Chervel (idem, p. 200), 

 

 
A função real da escola na sociedade 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. 

 

 

De acordo com esse autor, em sua progressão em direção à cultura 

da sociedade global, a juventude apropria-se da linguagem escolar, a qual, ao longo 

do tempo, adquiriu autonomia própria e transformou-se em um “objeto cultural”. Essa 

linguagem, ainda que não receba o crédito necessário da sociedade, devido sua 

origem escolar, consegue “se infiltrar subrepticiamente na cultura da sociedade 

global”. 

 

 

2.2.2 Os componentes das disciplinas escolares 
 

 

Chervel (1990) aponta que, no decorrer da história das disciplinas 

escolares, consolidaram-se alguns componentes que servem de base para a 

estrutura interna dessas disciplinas e que permitem o funcionamento dos 

“conteúdos” e dos “métodos” empregados em cada uma delas. Os componentes de 

uma disciplina escolar são, em ordem cronológica ou de importância, a vulgata, os 

exercícios ou as atividades-tipo, as práticas de motivação e as avaliações ou provas 

de natureza docimológica. Todos esses componentes estão presentes na Geografia 

Escolar, segundo Lestegás (2002). 
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De acordo com as ideias de Chervel, as vulgatas são um conjunto 

de saberes ou conteúdos explícitos, compartilhados por todo o professorado e 

considerados característicos de determinada disciplina escolar. Para Audigier 

(1994), a vulgata é composta internamente de dois elementos principais que 

caracterizam sua linguagem: um conjunto de conhecimentos factuais e, associados 

a eles, uma nomenclatura ou vocabulário muito característico de certa área do 

conhecimento. 

Dessa forma, segundo Chervel (1990), a vulgata estabelece uma 

forma de linguagem que “distingue” a linguagem escolar daquela utilizada em outras 

“modalidades não escolares”, como na família e na sociedade de maneira geral. É 

uma linguagem expositiva, utilizada tanto pelo professor em sala de aula, como 

pelos livros escolares. É composta da “parte teórica”, na qual a disciplina específica 

vai levantar problemas e balizar seu objeto de estudo. É por meio da vulgata, ou 

seja, de seus conteúdos explícitos, que as diferentes disciplinas vão expor seu 

 

 
[...] corpus de conhecimentos, providos de uma lógica interna, articulados 
em torno de alguns temas específicos, 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) 

 

 

Por outro lado, Lestegás (2002) explica que a vulgata, geralmente, 

está assentada sobre discursos convergentes, ou seja, sobre conhecimentos, ideias, 

dados e informações que são aceitos de maneira consensual por todos os 

profissionais de determinada área. Nesse sentido, em muitos momentos, a vulgata 

inclui conhecimentos e conteúdos que se apresentam como absolutamente óbvios, 

sendo, de tal modo, utilizados para descrever a realidade de forma a afastar 

qualquer dúvida a respeito da veracidade daquele saber que se quer ensinar aos 

alunos. Portanto, segundo esse autor, ainda que os conhecimentos geográficos 

tenham origens em discursos muito variados, cabe ao professor de Geografia e, aqui 

incluímos também o professor-autor de materiais didáticos, limitar-se a ensinar 

somente aqueles conteúdos que pareçam indiscutíveis. 

É desse exercício de seleção dos saberes que resulta o texto 

didático, cheio de fatos, dados, datas e nomenclaturas específicas que dão 
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sustentação à linguagem expositiva, usualmente desenvolvida pelos professores em 

sala de aula. Lestegás exemplifica essa linguagem expressa pela vulgata, citando 

trechos de textos didáticos espanhóis: 

 

 
«El 25% de las plazas hoteleras de España se concentra en Baleares», 
«Los Montes de Toledo separan las cuencas de los ríos Tajo y Guadiana», 
«El océano Ártico está recubierto por una capa de hielo permanente, 
llamada banquisa», «El desierto de Colorado se sitúa entre las Montañas 
Rocosas y el océano Pacífico», «Madrid es el principal centro de servicios 
de España», «La población mundial se incrementa anualmente en unos 70 
millones de personas». (LESTEGÁS, 2002, p. 176) 

 

 

Para Chervel (1990) é primordial que o estudioso que utiliza essa 

vertente de pesquisa histórica baseie suas descrições na farta documentação que 

existe à disposição, composta de manuscritos, manuais escolares e periódicos 

pedagógicos. Dessa forma, é importante que o investigador não busque apenas a 

maneira como as vulgatas evoluíram e transformaram-se de forma gradual e 

contínua no interior de uma disciplina, mas, sobretudo, busque os momentos de 

alternância, de abandono e de mudanças no que se refere às vulgatas, provocando 

períodos de “profundas agitações”, instabilidades e estabilidades. 

 

 
Quando uma nova vulgata toma o lugar da precedente, um período de 
estabilidade se instala, que será apenas perturbado, também ele, pelas 
inevitáveis variações. Os períodos de estabilidade são separados pelos 
períodos “transitórios”, ou de “crise”, em que a doutrina ensinada é 
submetida a turbulências. O antigo sistema ainda continua lá, ao mesmo 
tempo em que o novo se instaura: períodos de maior diversidade, onde o 
antigo e o novo coabitam, em proporções variáveis. Mas pouco a pouco, um 
manual mais audacioso, ou mais sistemático, ou mais simples do que os 
outros, destaca-se do conjunto, fixa os “novos métodos”, ganha 
gradualmente os setores mais recuados do território, e se impõe. É a ele 
que doravante se imita, é ao redor dele que se constitui a nova vulgata. 
(CHERVEL, 1990, p. 204) 

 

 

De acordo com Chervel (op. cit.), um estudo minucioso das 

produções editoriais de determinado período histórico permitirá ao investigador 

“determinar um corpus suficientemente representativo” dos componentes de uma 

disciplina escolar, não somente das vulgatas, mas também de outros elementos, 
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como os exercícios-tipo. Os exercícios são indispensáveis para a fixação dos 

conteúdos de uma disciplina e possuem grande importância para o “sucesso” de 

cada área do conhecimento no meio escolar. Nesse sentido, faz-se fundamental que 

o professor tenha em mãos exercícios de qualidade que o auxiliem para que atinja 

seus objetivos didático-pedagógicos. 

Lestegás (2002) mostra que os exercícios-tipo estão intimamente 

ligados às práticas pedagógicas de uma disciplina, contribuindo para definir e 

delimitar sua linguagem. Assim, poderíamos citar como exemplos estes típicos 

exercícios-tipo: “a resolução de problemas”, em Matemática; as “praticas e 

experiências em laboratório”, em Ciências; e ainda, segundo esse autor, as 

“atividades com mapas”, em Geografia; embora, tradicionalmente dentro da história 

desta disciplina, essas atividades tenham sido utilizadas apenas para desenvolver 

nos alunos a capacidade de nomear e localizar lugares. 

Continuando suas explicações, Chervel (1990) esclarece que nada 

se passaria em sala de aula se os alunos não demonstrassem uma disposição para 

aprender os conteúdos e os exercícios a eles propostos. Para que isso ocorra, o 

professor deve utilizar uma série de práticas de motivação, de forma a incitar o aluno 

ao estudo da matéria. Trata-se, na verdade, de o professor preparar e selecionar os 

conteúdos, os textos, enfim, as vulgatas que mais estimulem os alunos, para facilitar 

a aprendizagem, a aplicação e a resolução dos exercícios. 

Ainda como último componente importante do corpus de 

conhecimento de uma disciplina, encontra-se a necessidade de avaliação dos 

alunos, seja em exames internos ou externos, que gera dois tipos de fenômenos 

sobre o desenvolvimento das disciplinas escolares. O primeiro fenômeno é o da 

especialização de determinados exercícios em sua função de exercícios de controle. 

O segundo fenômeno está relacionado ao grande peso que as chamadas provas de 

exame final possuem no desenrolar das disciplinas ensinadas na escola, visto que 

possuem uma importância considerável na introdução de mudanças curriculares e 

na prática docente. 

Assim, segundo Chervel (1990, p. 207), as disciplinas escolares são 

constituídas por uma combinação, em proporções variáveis, dos componentes vistos 

anteriormente, ou seja, do ensino expositivo teórico, de exercícios padrão, de 

práticas pedagógicas de motivação dos alunos, e de um sistema de avaliação, os 

quais “[...] funcionam evidentemente em estreita colaboração, do mesmo modo que 
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cada um deles está, à sua maneira, em ligação direta com as finalidades [...]” de 

cada disciplina escolar. 

Nesse sentido, uma das principais preocupações deste trabalho de 

pesquisa foi, por meio da análise dos livros didáticos de Geografia, explicitar como 

esses componentes disciplinares (vulgatas, exercícios, práticas motivadoras e 

formas de avaliação) evoluíram, alternaram-se ou transformaram-se por meio da 

análise minuciosa de exemplares publicados aproximadamente nos últimos dois 

séculos. Dessa maneira, acreditamos ter colaborado para a renovação dos trabalhos 

na área de pesquisa em ensino de Geografia e de Cartografia Escolar. 

 

 

2.3 O CAMPO DOS SABERES DOCENTES 
 

 

Neste trabalho, temos como uma das premissas a ideia de que o 

pensamento e os conhecimentos elaborados pelos professores a respeito da matéria 

e de sua disciplina são construídos em um processo contínuo, dentro de sua prática 

e de suas experiências profissionais e pessoais em situações de ensino, assim 

como apontam Shulman (1986), Elbaz (1988), Schön (1992), Nóvoa (1992) entre 

outros. 

De acordo com Marcelo Garcia (1999), as pesquisas a respeito do 

pensamento docente têm mostrado que os professores geram, a partir de suas 

rotinas, conhecimentos práticos sobre sua disciplina, ou seja, criam um corpo de 

conhecimentos de ordem profissional. Dessa forma, Nono (2001) afirma que, 

 

 
o conhecimento profissional docente tem sido caracterizado como 
complexo, dinâmico e multifacetado. Pesquisadores têm centrado seus 
esforços na investigação de seus componentes, identificando diversos tipos 
de conhecimentos que fundamentam a atuação dos professores quando 
tomam decisões em diferentes situações de ensino. 

 

 

As discussões envolvendo os pensamentos, conhecimentos, teorias, 

concepções e crenças dos professores, no caso desta pesquisa, dos professores-

autores, em seu processo de formação e de atuação profissional, estão relacionadas 
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a um campo mais amplo de estudos que envolvem os chamados saberes docentes. 

Vejamos um pouco de sua história e de seus principais paradigmas. 

 

 

2.3.1 Saberes docentes: classificações e tipologias 
 

 

As pesquisas no campo dos saberes docentes cresceram, 

sobretudo, a partir da década de 1980, nos Estados Unidos e no Canadá, ganhando 

força também na Europa, na década de 1990. No Brasil, as discussões nesse 

campo começaram a eclodir nos últimos anos, ainda com uma produção bastante 

limitada, sobretudo no que se refere à área de Geografia, mas com grandes 

perspectivas de ampliação. Esse campo de investigação científica busca 

compreender como os professores lidam com as mais diversas fontes de 

conhecimento. São fontes que interagem no âmbito escolar em um processo que faz 

emergir um saber de natureza muito particular, diferente das demais áreas 

profissionais e muito distinto do saber produzido na academia. É um saber que serve 

de base para o magistério, ou seja, para o ensino e a prática do professor em sala 

de aula (TARDIF et al., 1991, 2000; GAUTHIER et al., 1998). 

Segundo Tardif (2000), “o saber docente se compõe na verdade de 

vários saberes provenientes de diferentes fontes [...]”, são eles “[...] os saberes das 

disciplinas, os saberes curriculares, os saberes profissionais (compreendendo as 

ciências da educação e a pedagogia) e os da experiência.” 

Os estudos de Gauthier et al (1998) veem reforçar essa ideia, ao 

mostrarem que a profissão de professor incorpora vários saberes, saberes próprios 

do ensino, estabelecendo, dessa forma, como marco para essas investigações, uma 

epistemologia da prática profissional docente. Essa epistemologia tem como objetivo 

revelar e compreender como esses conhecimentos estão integrados às práticas dos 

professores, buscando entender, ainda, como e por que esses profissionais as 

incorporam, aplicam, transformam, (re)significam ou as abandonam, em nome de um 

ato pedagógico eficiente. 

Ainda que o campo dos saberes docentes seja recente, de acordo 

com Borges (2001), já é possível notar, principalmente nos Estados Unidos e no 

Canadá, uma produção científica significativa, com certa diversidade de linhas 
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teóricas norteando as pesquisas. Esse acúmulo e diversidade de trabalhos levaram 

alguns estudiosos no assunto a criar classificações e/ou tipologias, agrupando as 

diferentes linhas teórico-metodológicas de pesquisa, assim como fizeram Shulmam 

(1986), Martin (1992) e Gauthier et al. (1998). Com base nas classificações 

elaboradas por esses autores, Tardif (2000) cria uma nova síntese, mais 

abrangente, porém, com bastante clareza a respeito das características de cada 

grupo de estudos. De acordo com esse autor, teríamos, então, três grandes grupos 

de linhas teórico-metodológicas a respeito dos saberes docentes. 

 

 

1. grupo de trabalhos que discutem o processo de cognição ou do pensamento 

do professor, dentro de uma visão cognitivista e psicologizante da sua 

subjetividade, definindo as características de seus processos e 

representações mentais e como estes processos revelam-se em sua prática 

em sala de aula. 

2. grupo de trabalhos que discutem a prática docente sob a perspectiva das 

relações existenciais, da história de vida pessoal e profissional dos 

professores, das concepções, teorias e crenças dos docentes, assim como 

dos enfoques narrativos e de linguagem em sala de aula, ampliando as 

possibilidades de análise da subjetividade dos professores, já que não se 

limita apenas ao reconhecimento de suas representações e processos 

mentais. 

3. grupos de trabalhos que se desenvolvem no campo da sociologia dos atores 

e da sociologia da ação, em que a subjetividade dos professores não está 

limitada à cognição ou à vivência pessoal, mas está ligada a certas 

categorias, regras e linguagens sociais que compõem os processos de 

comunicação e de interação estabelecida entre os atores em seu cotidiano. 

 

 

Ainda que se possa delimitar e distinguir as linhas de pesquisa sobre 

os saberes docentes, percebe-se, segundo Borges (2001), certa pluralidade nos 

enfoques adotados em diversos trabalhos realizados, como forma de se criar um 

intercâmbio entre as reflexões teóricas produzidas em cada campo, o que, de 
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acordo com a autora, se justifica pela complexidade que envolve a leitura da 

realidade profissional docente. 

 

 

2.3.2 Diferenciando conhecimentos, crenças e concepções 
 

 

Na busca de uma melhor compreensão a respeito dos conceitos 

utilizados no campo dos saberes dos professores, realizamos uma revisão 

bibliográfica no sentido de delimitarmos os significados teóricos de alguns termos 

fundamentais para este trabalho de pesquisa. É notória, nesta busca, a pluralidade 

de termos e de marcos teóricos utilizados por diversos autores, porém encontramos 

consenso entre alguns pesquisadores sobre o que seriam os conhecimentos, as 

crenças e as concepções dos professores. Então vejamos. 

De acordo com Moreno & Giménez (2003), existe uma relação 

bastante estreita entre os significados de conhecimentos, crenças e concepções. 

Contudo, esses autores consideram que as concepções e as crenças são 

componentes do conhecimento dos professores. Já entre concepções e crenças é 

possível estabelecer acepções distintas. Com base nos trabalhos de Llinares (1991) 

e Pajares (1992), os autores mencionados acima (op. cit., p. 267) definem que as 

crenças são conhecimentos subjetivos, pouco elaborados, criados em nível 

particular pelo indivíduo para explicar e justificar muitas das decisões e atuações 

pessoais e profissionais vividas. As crenças não se fundamentam na racionalidade, 

mas sobre os sentimentos, as experiências e, muitas vezes, na ausência de 

conhecimentos específicos sobre determinado tema com o qual o professor se 

relaciona, o que as fazem ser muito consistentes e duradouras para cada indivíduo. 

De acordo com esses autores (Moreno & Giménez, 2003), podemos especificar três 

tipos de crenças que permeiam a conduta do professor: 

 

 

a) crenças institucionais: são aquelas aceitas pelas instituições de ensino e 

alimentadas em seu interior; 
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b) crenças sobre o ensino: incluem aquilo que o professor considera que 

significa ensinar, como ensinar, incluindo seu papel no processo, a 

metodologia de ensino, os recursos que utiliza, etc.; 

c) crenças sobre a aprendizagem: são as ideias que o professor tem sobre os 

estudantes, como aprendem, suas possibilidades e capacidades de raciocinar 

e investigar, sua criatividade, autonomia e liberdade para descobrir novos 

conceitos, etc. 

 

 

Por outro lado, com base em Ponte (1994), Thompson (1992) e 

Llinares (1991), Moreno & Giménez (2003) buscam estabelecer um significado para 

o que vêm a ser as concepções dos professores. Na acepção formulada, as 

concepções seriam organizadores implícitos dos conceitos, de natureza 

essencialmente cognitiva, englobando crenças, significados, conceitos, proposições, 

regras, imagens mentais, entre outros, que influem na percepção e nos processos 

racionais que o professor realiza. Os autores indicam que a ideia de concepção 

refere-se muito bem ao conhecimento e às ideias que os professores possuem da 

matéria e de seu objeto de ensino, ou ainda, como coloca Ponte (1999), ao conjunto 

de posicionamentos que um professor tem sobre sua prática em relação aos temas 

relacionados com o processo de ensino-aprendizagem de sua disciplina. 

 

 

2.3.3 Práticas e saberes dos professores-autores de Geografia 
 

 

No caso deste trabalho de pesquisa, lançamos mão do aporte 

teórico-metodológico desenvolvido, sobretudo, pelos estudos mencionados no 

segundo grupo, ou seja, levamos em consideração a história profissional dos 

professores-autores, suas concepções e crenças a respeito do currículo, dos 

conteúdos, dos componentes disciplinares da Geografia escolar, em particular, dos 

conteúdos de Cartografia. Buscamos resgatar o contexto sócio-histórico e o 

cotidiano de trabalho desses atores na elaboração de livros didáticos para alunos do 

ensino secundário no Brasil, a partir de meados do século XIX, até as primeiras 

décadas do século XX. Além disso, identificamos vestígios das práticas e dos 
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saberes construídos no ofício da docência, os quais foram vislumbrados nos 

programas oficiais e, sobretudo, nos livros didáticos de Geografia elaborados 

durante o período mencionado, através dos discursos apresentados nos textos de 

apresentação das obras, nos manuais ao professor e por meio da análise das 

“vulgatas” e dos “exercícios-tipo” publicados no miolo dos volumes selecionados 

para a análise. 
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3. CAPÍTULO 2 – A ANÁLISE SÓCIO-HISTÓRICA DA EVOLUÇÃO DOS 
CONTEÚDOS DE CARTOGRAFIA ESCOLAR 
 

 
O sexto planeta era dez vezes maior. Era habitado por um velho que 
escrevia em livros enormes. 
— Ora vejam! Eis um explorador! — exclamou ele, logo que avistou o 
pequeno príncipe. 
O principezinho sentou-se à mesa, meio ofegante. Já viajara tanto! 
— De onde vens? — perguntou-lhe o velho. 
— Que livro é esse? — perguntou-lhe o pequeno príncipe. 
— Que faz o senhor aqui? 
— Sou geógrafo — respondeu o velho. 
— Que é um geógrafo? — perguntou o principezinho. 
— É um especialista que sabe onde se encontram os mares, os rios, as 
cidades, as montanhas, os desertos. 
— Isto é bem interessante — disse o pequeno príncipe — Eis, afinal, uma 
verdadeira profissão! [...] 
O geógrafo, de repente, se entusiasmou: 
— Mas tu... tu vens de longe. Certamente, és um explorador! Portanto, vais 
descrever-me o teu planeta! 
E o geógrafo, tendo aberto o seu caderno, apontou o lápis. [...] 
— Então? — interrogou o geógrafo. 
— Oh! Onde eu moro — disse o pequeno príncipe — não é interessante: é 
muito pequeno. Eu tenho três vulcões. Dois vulcões em atividade e um 
vulcão extinto. A gente nunca sabe... 
— A gente nunca sabe — repetiu o geógrafo. 
— Tenho também uma flor. 
— Nós não anotamos as flores — disse o geógrafo. 
— Por que não? É o mais bonito! 
— Por que as flores são efêmeras. [...] 
— Os livros de geografia — disse o geógrafo — são os mais exatos. Nunca 
ficam ultrapassados. É muito raro que uma montanha mude de lugar. É 
muito raro um oceano secar. Nós escrevemos coisas eternas. [...] 
Saint-Exupéry, Antoine. O pequeno príncipe. Rio de Janeiro: Agir, 2006, p. 
53-56. 

 

 

Uma pesquisa, coordenada por Callai (1999), com professores e 

alunos de Ensino Médio da rede pública de ensino do Rio Grande do Sul, em 

meados da década de 1990, sobre a representação social3 que esses indivíduos 

possuíam da disciplina Geografia, revelou que, para a grande maioria dos 
                                                 
3 De acordo com Jodelet (apud SPINK, 1993, p. 300), as representações sociais são “[...] 
modalidades de conhecimento prático orientadas para a comunicação e para a compreensão do 
contexto social, material e ideativo em que vivemos. São, consequentemente, formas de 
conhecimento que se manifestam como elementos cognitivos — imagens, conceitos, categorias, 
teorias —, mas que não se reduzem jamais aos componentes cognitivos. Sendo socialmente 
elaboradas e compartilhadas, contribuem para a construção de uma realidade comum, que possibilita 
a comunicação. Deste modo, as representações são, essencialmente, fenômenos sociais que, 
mesmo acessados a partir do seu conteúdo cognitivo, têm de ser entendidos a partir do seu contexto 
de produção. Ou seja, a partir das funções simbólicas e ideológicas a que servem e das formas de 
comunicação onde circulam.” 
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entrevistados, essa ciência tem um caráter extremamente fragmentado e naturalista. 

Neste sentido, estudam-se os nomes dos lugares, sua localização e, principalmente, 

suas características naturais, dado que a “Geografia Física” é a área dessa 

disciplina considerada a mais “científica”, porque é mais observável e mais objetiva 

do que a “Geografia Humana”. Além disso, segundo a pesquisa supracitada, para os 

entrevistados, as ideias de “mapa” e “cartografia” são indissociáveis das de 

“Geografia”. Para eles, esses conceitos são praticamente sinônimos. Martinelli 

(2000) também ressalta esse aspecto em sua tese de livre-docência, apontando 

que, 

 

 
Quando falamos em “mapas”, imediatamente os associamos à “Geografia”. 
É um aspecto cultural. Os mapas, portanto, representariam a Geografia, o 
que é geográfico. Seriam a própria Geografia. [...] Neste sentido, podemos 
verificar que o mapa sempre surge como representação simbólica da 
Geografia. [...] (op.cit., p. 3) 

 

 

Entendemos que essa representação presente no imaginário das 

pessoas é uma construção sócio-histórica cuja origem está na escola, nos 

conteúdos de Cartografia trabalhados pelos professores da disciplina Geografia. É 

um saber ditado pelos programas curriculares e, sobretudo, pelos livros didáticos 

produzidos e utilizados em nosso país aproximadamente nos últimos dois séculos. 

Nesse período, os conteúdos cartográficos têm sido trabalhados, grosso modo, nos 

volumes referentes aos primeiros anos do ensino secundário. E esses conteúdos 

são nosso principal foco de análise no presente capítulo. 

 

 

3.1 O LIVRO DIDÁTICO DE GEOGRAFIA COMO FONTE DE PESQUISA 

 

 

Durante muito tempo, o livro escolar foi negligenciado como fonte de 

pesquisa no campo da História da Educação por bibliográfos, educadores, 

historiadores e intelectuais, tendo sido entendido como uma produção menor sob o 

aspecto de produto cultural (CHOPPIN, 2004; BITTENCOURT, 2004). Contudo, 

aproximadamente nas últimas três décadas, esse componente marcante do contexto 
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escolar vem se tornando alvo de um crescente interesse por parte dos 

pesquisadores, constituindo inclusive, segundo Choppin (op. cit., p. 549), “um 

domínio de pesquisa em pleno desenvolvimento, em um número cada vez maior de 

países [...]”. 

No caso específico do Brasil, de acordo com levantamentos 

bibliográficos realizados por Lajolo (1996) e Bittencourt (2004), houve uma tendência 

inicial, sobretudo, a partir da década de 1980, de as pesquisas (dissertações e 

teses), as obras literárias acadêmicas e os artigos escritos a respeito dos livros 

didáticos privilegiarem o caráter ideológico subjacente aos textos e às propostas 

didáticas desses materiais escolares. A esse respeito bem nos atesta a discussão 

proposta nesse período por Freitag, Costa e Motta (1989), na obra intitulada “O livro 

didático em questão”, referência em torno das questões envolvendo esse tipo de 

produção literária. O trecho a seguir nos mostra o tom crítico proposto pelas autoras. 

 

 
O livro didático não funciona em sala de aula como um instrumento auxiliar 
para conduzir o processo de ensino e transmissão do conhecimento, mas 
como o modelo-padrão, a autoridade absoluta, o critério último de verdade. 
Neste sentido, os livros parecem estar modelando os professores. O 
conteúdo ideológico do livro é absorvido pelo professor e repassado ao 
aluno de forma acrítica e não distanciada. (op. cit., p. 111) 

 

 

O mesmo tom crítico e eloquente das análises também se ocupa em 

denunciar o livro didático como “único” suporte de conhecimentos e de métodos de 

ensino em sala de aula, uma característica marcante dos trabalhos desenvolvidos 

por pesquisadores da área de ensino em Geografia nas últimas décadas. É o que 

podemos verificar nos discursos de autores como Lima (1992), que expõe a seguinte 

questão: 

 

 
Atualmente sem dúvida o instrumento mais usado pelo professor de 
Geografia em sala de aula é o “livro didático”. Este (em sua grade maioria) 
[...] é que define O QUE e COMO em termos de conteúdo programático, 
ocorrendo assim uma inversão: o livro didático objeto do conhecimento 
transforma-se em sujeito do processo de ensino aprendizagem... com aval 
de professores e alunos. (op. cit., p. 53) 
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Ou ainda nas ideias de Vesentini (1992), 

 

 
[...] o que se constata na realidade é que o livro didático constitui um elo 
importante na corrente do discurso da competência: é o lugar do saber 
definido, pronto, acabado, correto e, dessa forma, fonte última de referência 
e contrapartida dos “erros” das experiências de vida. Ele acaba, assim, 
tomando a forma de critério do saber, fato que pode ser ilustrado pelo 
terrível cotidiano do “veja no livro”, “estude, para a prova, da página X até a 
Y”, “procure no livro”, etc. Entendido nesses termos, o livro didático [...] 
acaba consubstanciando a sua forma usual e institucionalizada com o saber 
“competente” externo à prática educativa, e passa a ser meramente 
assimilado (mas não produzido) pelos alunos. (op. cit., p. 72-73) 

 

 

Outro aspecto envolvendo as discussões em torno do livro didático 

no Brasil está ligado à sua importância econômica para o setor da indústria gráfica e 

editorial. Nesse sentido, o livro didático é visto como uma mercadoria que segue a 

lógica do sistema capitalista. Por isso, apresenta-se como um elemento cultural 

contraditório, gerando intensas polêmicas e críticas de muitos setores, pois tem sido 

alvo de grandes investimentos por parte do Estado, estando integrado às políticas 

públicas de compra de materiais escolares, desde a década de 1960, pela Comissão 

Nacional do Livro Técnico e Didático (Colted); na década de 1970, pelo Instituto 

Nacional do Livro (INL); e, já na década de 1990, por meio do Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD), um dos maiores programas desse gênero no mundo 

(BITTENCOURT, 2004). 

Esses pontos têm desencadeado, nas últimas décadas, acalorados 

debates envolvendo pesquisadores, intelectuais, educadores, autores e editores, 

além de autoridades, em encontros de professores, em artigos acadêmicos, assim 

como na mídia de maneira geral. 

Ainda que as abordagens mencionadas ocupem um lugar de 

destaque nas pesquisas realizadas em nosso país na atualidade, neste trabalho de 

investigação nos interessou uma nova abordagem, ainda pouco explorada, a qual vê 

o livro didático como um material essencial para a compreensão da constituição 

histórico-social dos currículos e das disciplinas escolares. Os trabalhos dentro dessa 

abordagem vêm crescendo, sobretudo, a partir da década de 1990, e têm 

desenvolvido reflexões mais de caráter epistemológico-didático, visto que identifica o 

livro didático como “testemunho” das práticas educativas e das “tradições culturais” 
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desenvolvidas no interior da escola ao longo do tempo, ao lado de fontes escritas, 

orais e iconográficas. 

Sobre esse caráter dos livros escolares, Lajolo (1996, p. 2) aponta 

que 

 

 
É como se começássemos, lentamente, a compreender que o que somos 
hoje, em termos de livros, de leitura e de escola, tem suas matrizes no 
antigamente e que precisamos prestar atenção ao que nos ensinam as 
vozes dos mestres que nos precederam. Seremos tão mais suicidas quanto 
mais rapidamente nos descartarmos do chão histórico que pisamos. Ou 
seja, sabemos hoje que a qualificação da escola brasileira passa pela 
recuperação, trabalhada no divã, da dimensão da memória do professor, da 
escola e do livro. 

 

 

O interesse crescente pelo livro didático como objeto cultural e por 

sua configuração como uma fonte de pesquisa fundamental para as investigações 

em torno da história do currículo e das disciplinas escolares tem proporcionado uma 

preocupação, segundo Choppin (2004) e Bittencourt (2004), de inventariar e 

preservar esse tipo de produção literária escolar. 

De acordo com esses autores, várias iniciativas podem ser 

enumeradas nesse sentido, como as do programa Emmanuelle, desenvolvido pelo 

Departamento de História da Educação do INRP, na França, cujo propósito é 

compilar os trabalhos desenvolvidos em torno do livro didático pelo mundo, como 

forma de alimentar seu próprio banco de dados. Da mesma forma, o programa 

Manes, da Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), na Espanha, 

vem recenseando os trabalhos nessa área naquele país. No Brasil, a preservação 

da história do livro didático tem sido uma das principais preocupações dos 

pesquisadores do Centro de Memória da Educação, da Faculdade de Educação da 

USP, que vem organizando a Biblioteca do Livro Didático (BLD) e o banco de dados 

dos livros escolares nacionais, denominado LIVRES, cujo objetivo é recensear os 

livros didáticos brasileiros produzidos desde 1810 até os dias atuais.4 

                                                 
4 Adiantamos aqui que, além do acervo particular das editoras, o banco de dados e o acervo da BLD-
USP serviram também como fonte de coleta de dados para o desenvolvimento desta pesquisa. 
Desenvolveremos melhor o trabalho de levantamento dos dados da pesquisa nos próximos tópicos 
deste capítulo. 
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Dentre todos esses trabalhos compilados em nível internacional até 

o momento, há, segundo Choppin (2004), pesquisas que abordam aspectos diversos 

dentro desta perspectiva histórica sobre os livros e as edições didáticas. No entanto, 

o autor arrisca distinguir duas categorias de pesquisa principais: 

 

 

 uma que concebe o livro didático como um documento histórico, no 

qual se podem analisar os conteúdos na busca por informações 

estranhas a ele mesmo, “(a representação de Frederico II da Prússia, 

ou a representação da ideologia colonial, por exemplo)”, ou no qual o 

foco de interesse está no conteúdo ensinado por meio do livro didático, 

“(história das categorias gramaticais, por exemplo)”; 

 e outra que, negligenciando os conteúdos dos quais o livro didático é 

portador, o considera como um objeto físico, um utensílio concebido 

em função de determinados usos e em certo contexto. 

Ainda para Choppin (op. cit., p.554), 

 

 
No primeiro caso, a história que o pesquisador escreve não é, na verdade, a 
dos livros didáticos: é a história de um tema, de uma noção, de um 
personagem, de uma disciplina, ou de como a literatura escolar foi 
apresentada por meio de uma mídia particular; além disso, é frequente que 
os livros didáticos constituam apenas uma das fontes às quais o historiador 
recorre. Na segunda categoria, ao contrário, o historiador dirige sua atenção 
diretamente para os livros didáticos, recolocando-os no ambiente em que 
foram concebidos, produzidos, distribuídos, utilizados e “recebidos”, 
independentemente, arriscaríamos a dizer, dos conteúdos dos quais eles 
são portadores. 

 

 

No caso desta pesquisa, ainda que tenhamos buscado dados nos 

programas oficiais, nosso foco maior esteve centrado no levantamento e na análise 

dos conteúdos de Cartografia (conceitos, noções e temas), desenvolvidos nos 

compêndios e livros didáticos brasileiros publicados de 1824 até 2002. Esse trabalho 

redundou na “Planilha Geral de Conteúdos de Cartografia”, a qual mostra a evolução 

temporal desses conteúdos, cujo processo de elaboração será apresentado no 

último tópico deste capítulo. Já nos capítulos 3 e 4, desenvolvemos uma análise 

pormenorizada das “vulgatas”, dos “exercícios-tipo” e dos “exames docimológicos”, 
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assim como dos discursos registrados pelos professores-autores em prefácios, 

textos de apresentação, notas de rodapé, entre outros textos contidos em materiais 

didáticos do século XIX e das primeiras décadas do século XX, como forma de 

revelarmos marcas, indícios dos saberes e as práticas desses docentes, buscando, 

ancorados nos teóricos mencionados até o momento, as origens epistemológicas e 

didáticas da disciplina escolar Geografia no Brasil, de forma a resgatar, ao menos 

em parte, seus objetivos, seus conteúdos de ensino e seus métodos específicos de 

aprendizagem. 

 

 

3.1.1 Livro didático e cultura escolar 
 

 

Segundo Corrêa (2000, p. 12), os livros escolares são portadores 

 

 
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. 

 

 

Ainda de acordo com essa autora, é possível que o elemento que 

melhor nos traga indícios dos limites, concepções e abordagens postos pelas 

disciplinas escolares, como parte dos nexos de um conjunto curricular, sejam os 

livros escolares. 

Seu uso como fonte de pesquisa pode contribuir para uma 

“arqueologia das práticas escolares”, pois se apresentam como materiais que vêm 

compondo o trabalho pedagógico desenvolvido em sala de aula há mais de dois 

séculos. São materiais que contêm os conteúdos curriculares propostos em 

determinada época e que, por isso, se apresentam como testemunhos da mediação 

que a escola realiza entre a sociedade e os sujeitos em formação. 

Assim, segundo Corrêa (2000, p.13), 
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[...] 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. 

 

 

Nessa perspectiva, os livros escolares podem ser entendidos como 

componentes do jogo das relações sociais e de uma cultura própria que se dá no 

interior da escola, dado que, em concordância com Lawton (1981, apud FORQUIN, 

1993), dentro da teoria do currículo há a uma perspectiva de entendimento desse 

artefato escolar em termos de cultura, ou seja, de uma abordagem “a partir de 

contextos culturais no interior dos quais emergem e se institucionalizam os 

currículos”. 

Nesse momento, entendemos que se faz de grande relevância 

estabelecermos uma diferenciação proposta por Forquin (1993) entre as categorias 

“Cultura da Escola” e “Cultura Escolar”. Segundo esse autor, a “Cultura da Escola” é 

o conjunto das características que servem de base à instituição escolar, envolvendo 

os processos, as normas, os valores, os rituais, os significados e as formas de 

pensamento em que estão imersos os seus atores, dando origem a uma cultura 

própria e dinâmica. Por outro lado, “Cultura Escolar” seria o conjunto dos saberes 

organizados e didatizados que compõem a base do conhecimento sobre a qual 

trabalham professores e alunos, saberes estes, oriundos de um processo de seleção 

prévia de elementos da cultura humana, seja ela científica ou popular, que estão 

presentes nos currículos oficiais prescritos e nos livros didáticos. 

Nesse sentido, caem por terra os modelos teóricos que enxergam 

saber escolar meramente como uma vulgarização do saber 

erudito/científico/acadêmico, visto que, de acordo com Silva (2006, p. 202), 

 

 
Os principais elementos que desenhariam essa cultura seriam os atores 
(famílias, professores, gestores e alunos), os discursos e as linguagens 
(modos de conversação e comunicação), as instituições (organização 
escolar e o sistema educativo) e as práticas (pautas de comportamento que 
chegam a se consolidar durante um tempo). 
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Portanto, entendemos que essa perspectiva histórica de análise das 

disciplinas escolares a respeito da produção do saber escolar, sob a égide de uma 

cultura eminentemente da escola e para escola, pode proporcionar um entendimento 

mais amplo das práticas escolares e de seus conteúdos, o que, na realidade, é o 

que constituiu e organiza a vida cotidiana das instituições de ensino. Seria o 

desvelamento daquilo que alguns autores dessa vertente sócio-histórico-cultural 

chamam de “caixas pretas” da historiografia educacional. Isso é o que nos 

propusemos a fazer nos próximos tópicos e capítulos. 

 

 

3.2 A SELEÇÃO DOS DOCUMENTOS E O MÉTODO DE TRABALHO 
 

 

Os trabalhos de coleta de dados e informações nas fontes 

documentais para a tese foram árduos, pois envolveram, além de um extenso 

levantamento bibliográfico teórico, uma série de visitas aos acervos de bibliotecas 

especializadas e aos centros de documentação de editoras e do Colégio Pedro II. 

Entre as principais dificuldades encontradas no desenvolvimento 

desta pesquisa, esteve o trabalho de reunir um conjunto significativo de obras 

didáticas de Geografia referentes ao primeiro ano do ensino secundário, as quais 

pudéssemos analisar de forma a identificar os conteúdos cartográficos necessários 

para elaborarmos nossa tese.5 

Em um primeiro momento, buscamos estabelecer como principal 

banco de dados para a pesquisa a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Ainda que 

tenhamos consultado alguns compêndios raros e, por isso, importantes para o 

trabalho, acabamos concluindo ser inviável o desenvolvimento da pesquisa com 

base nessa fonte devido à morosidade e à extensa burocracia que envolve o 

processo de consulta in locu das obras didáticas disponibilizadas nesse centro de 

documentação6. 

                                                 
5 Essa mesma dificuldade em reunir obras didáticas ou ter contato com um acervo significativo delas 
já havia sido relatada nos trabalhos acadêmicos de Bittencourt (1993) e de Munakata (1997), ambos 
a respeito da história do livro didático de História. 
6 Na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro há um vasto acervo de obras didáticas. Contudo, não há 
sistema de empréstimo, por isso as consultas são realizadas in locu. 
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Deslocamos, então, nosso trabalho de levantamento bibliográfico 

para o banco de dados do LIVRES e para o acervo da Biblioteca do Livro Didático 

(BLD), sediados na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Ainda 

que aí tivéssemos à nossa disposição uma boa fonte de dados e um acervo 

relativamente bem organizado e extenso, não conseguimos terminar o processo de 

consulta, pois essa instituição de ensino permaneceu com suas atividades 

paralisadas devido à greve de funcionários ocorrida durante os meses de maio e 

junho de 2009, período em que deveríamos encerrar nossos levantamentos nas 

fontes disponíveis. 

Buscamos complementar o levantamento das obras didáticas, 

pedindo autorização a algumas das editoras mais representativas do país para que 

pudéssemos consultar seus acervos privados, como forma de termos acesso às 

principais obras publicadas no meio editorial brasileiro dentro do período desejado. 

Para nossa surpresa, fomos muito bem recebidos na maioria delas, tendo 

conseguido permissão de consulta aos acervos das seguintes editoras: Saraiva, 

FTD, Scipione, Ática e Abril Educação7. 

Além da consulta aos acervos das editoras, tivemos acesso aos 

documentos disponíveis no Núcleo de Documentação e Memória do Colégio Pedro II 

(NUDOM), onde consultamos Atas da Congregação dos Professores, Compêndios 

de Geografia e teses a respeito do colégio desde a sua fundação. 

Também conseguimos reunir várias obras didáticas antigas, ou seja, 

aquelas anteriores à década de 1970, por meio da aquisição de volumes em sebos 

e, também, por meio de empréstimos em acervos particulares de colegas e de nossa 

orientadora. 

Em relação aos critérios de seleção das obras didáticas utilizadas 

como fontes de informações para a pesquisa, utilizamos dois parâmetros principais. 

No que se refere aos materiais escolares mais antigos, anteriores à década de 1970, 

tomamos como parâmetro de escolha as obras de autores referendados nas 

pesquisas de Issler (1973), Colesanti (1984), Vechia & Lorenz (1998), Gasparello 

(2002, 2006) e Vechia (2007), as quais, segundo esses especialistas, destacaram-se 

no meio escolar brasileiro até o terceiro quartel do século XX. Em relação às obras 
                                                 
7 A editora IBEP-Nacional lamentou o fato de não poder disponibilizar seu acervo, pois, segundo nos 
informaram seus responsáveis, todo ele se encontrava desorganizado por ocasião da mudança de 
prédio da sede. Já a editora Moderna simplesmente negou o acesso ao seu acervo sem maiores 
explicações, mesmo ciente dos propósitos da pesquisa. 
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didáticas mais recentes, publicadas a partir da década de 1970, optamos pelos 

materiais que, de acordo com as informações cedidas pelos responsáveis pelos 

acervos das editoras visitadas, se destacaram em termos de adoções, tanto no 

mercado particular quanto em compras do governo nas últimas quatro décadas8. 

No caso das obras didáticas de um mesmo autor republicadas 

durante um longo período de tempo — as chamadas obras de sucesso editorial —, 

selecionamos edições da primeira série/ano de ensino secundário, com intervalos de 

alguns anos entre elas, como forma de verificarmos evoluções no trabalho com os 

conteúdos de Cartografia, realizado pelo autor. Na realidade, em muitos casos não 

havia a possibilidade de realizarmos uma análise corrida das edições devido aos 

desfalques nos acervos consultados, até mesmo nos das próprias editoras. Esse 

fato nos remeteu a uma questão já mencionada por Bittencourt (1993) relacionada a 

uma característica dos livros didáticos. Por serem um produto a ser consumido 

rapidamente, quase de maneira descartável, de acordo com as mudanças no 

contexto curricular e de mercado, eles criam um paradoxo. Ainda que os títulos 

tenham uma grande tiragem — isto desde o início do século XX —, eles são pouco 

preservados pela sociedade de maneira geral, e aqui incluímos também as próprias 

editoras que os produzem e comercializam para todo o país, pois, de acordo com o 

que pudemos observar, pouco investem na organização e na conservação de seus 

acervos de edições de obras já publicadas. 

Já no que se refere aos programas curriculares oficiais (Anexo III) 

consultados, buscamos como fontes principais, os seguintes documentos: 

 

 

 o livro “Programa de ensino da escola secundária brasileira: 1850-1951”, de 

autoria dos professores doutores Ariclê Vechia e Karl Michael Lorenz, da 

Universidade Federal do Paraná, no qual foram consultados os antigos 

programas oficiais do Colégio Pedro II, elaborados e publicados durante o 

Império; 

                                                 
8 Na realidade tivemos que nos contentar com as informações cedidas “extra-oficialmente” pelos 
funcionários responsáveis pelos acervos das editoras visitadas, pois não conseguimos ter acesso a 
documentos oficiais, pois, assim como alertara Munakata (1997), as editoras brasileiras, em geral, 
continuam a ocultar, ou seja, não tornam públicos os números relativos tanto às tiragens totais de 
exemplares quanto aos números finais de venda. 
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 a dissertação “O ensino de Geografia através do livro didático no período de 

1890 a 1971”, de autoria da Profa. Dra. Marlene Teresinha de Muno 

Colesanti, publicada sob a orientação da Profa. Dra. Lívia de Oliveira, em 

1984, na qual consultamos os programas das reformas curriculares ocorridas 

durante a Primeira República e a República Nova; 

 os documentos “Guias Curriculares Propostos para as Matérias do Núcleo 

Comum do Ensino de 1o Grau”, elaborados pelo Centro de Recursos 

Humanos e Pesquisas Educacionais “Prof. Laerte Ramos de Carvalho”, o 

CERHUPE, e publicados em 1975, e a “Proposta Curricular para o Ensino de 

Geografia /1o Grau”, elaborada pela Coordenadoria de Estudos e Normas 

Pedagógicas, publicada em sua primeira edição em 1988, ambos os órgãos 

da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, onde consultamos os 

programas curriculares de Estudos Sociais e de Geografia, para a segunda 

metade da década de 1970 e para as década de 1980 e 1990, 

respectivamente. Como nesse período, o Governo Federal, por meio da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), no 5692/71, descentralizou o 

estabelecimento das propostas curriculares, buscamos informações sobre os 

conteúdos cartográficos nesses documentos por entendermos que São Paulo 

tenha se tornado referência nacional; 

 por fim, o documento de “Geografia”, para 5a a 8a séries, ou 3o e 4o ciclos do 

Ensino Fundamental dos “Parâmetros Curriculares Nacionais” (PCNs), 

estabelecido e publicado pelo Ministério da Educação, em 1998. 

 

 

3.2.1 Os quadros dos programas curriculares oficiais e dos livros didáticos 
analisados 

 

 

Com base nos critérios de seleção discorridos anteriormente, 

montamos os quadros apresentados a seguir, os quais contêm as informações 

catalográficas principais (como título, autor, editor e ano de publicação) dos 13 

(treze) programas curriculares oficiais consultados e das 37 (trinta e sete) obras 

didáticas (entre compêndios e livros didáticos) de Geografia analisadas nesta tese, 
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estando os mesmos dispostos em ordem cronológica, da publicação mais antiga 

para a mais recente. 

 

 

Quadro 1 – Relação dos programas curriculares oficiais analisados 

Programa de Exame para o ano de 1850. In: Ariclê Vechia e Karl Michael Lorenz. 
Programa de ensino da escola secundária brasileira: 1850 - 1951. Curitiba: Ed. do 
Autor, 1998. 

Programa de Exame para o ano de 1862. In: Ariclê Vechia e Karl Michael Lorenz. 
Programa de ensino da escola secundária brasileira: 1850 - 1951. Curitiba: Ed. do 
Autor, 1998. 

Programa de Exame para o ano de 1882. In: Ariclê Vechia e Karl Michael Lorenz. 
Programa de ensino da escola secundária brasileira: 1850 - 1951. Curitiba: Ed. do 
Autor, 1998. 

Reforma Educacional de Benjamin Constant - 8/11/1890. In: Marlene Teresinha de 
Muno Colesanti. O ensino da Geografia através do livro didático no período de 1890 a 
1971. Dissertação de Mestrado. Rio Claro: UNESP, 1984. 

Reforma Educacional de Epitácio Pessoa - 1/1/1901. In: Marlene Teresinha de Muno 
Colesanti. O ensino da Geografia através do livro didático no período de 1890 a 1971. 
Dissertação de Mestrado. Rio Claro: UNESP, 1984. 

Reforma Educacional de Rivadávia Correa - 5/4/1911. In: Marlene Teresinha de Muno 
Colesanti. O ensino da Geografia através do livro didático no período de 1890 a 1971. 
Dissertação de Mestrado. Rio Claro: UNESP, 1984. 

Reforma Educacional de Carlos Maximiliano - 18/2/1915. In: Marlene Teresinha de 
Muno Colesanti. O ensino da Geografia através do livro didático no período de 1890 a 
1971. Dissertação de Mestrado. Rio Claro: UNESP, 1984. 

Reforma Educacional de Rocha Vaz - 13/1/1925. In: Marlene Teresinha de Muno 
Colesanti. O ensino da Geografia através do livro didático no período de 1890 a 1971. 
Dissertação de Mestrado. Rio Claro: UNESP, 1984. 

Reforma Educacional de Francisco Campos - 4/4/1932. In: Marlene Teresinha de 
Muno Colesanti. O ensino da Geografia através do livro didático no período de 1890 a 
1971. Dissertação de Mestrado. Rio Claro: UNESP, 1984. 

Reforma Educacional de Gustavo Capanema - 9/4/1942. In: Marlene Teresinha de 
Muno Colesanti. O ensino da Geografia através do livro didático no período de 1890 a 
1971. Dissertação de Mestrado. Rio Claro: UNESP, 1984. 
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SÃO PAULO. SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. Guias Curriculares 
Propostos para as Matérias do Núcleo Comum do Ensino do 1o Grau. Páginas 63 a 
131. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1975. 

SÃO PAULO. SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. Proposta Curricular para 
o Ensino de Geografia 1o Grau. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1991. 

BRASIL. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: Terceiro e Quarto Ciclos de Ensino Fundamental - Geografia. MEC/SEF, 
1998. 

 

 

Quadro 2 – Relação das obras didáticas analisadas 

TORREÃO, Bazilio Quaresma. Compendio de Geographia Universal. Londres: L. 
Thomson Library, 1824. 

BRASIL, Thomaz Pompêo de Souza. Compendio elementar de Geographia geral e 
especial do Brasil. Rio de Janeiro: Eduardo & Henrique Laemmert, 1864. 

F. I. C. Terra Ilustrada. Geographia Universal: Physica, Etnographica, Politica, 
Economica dos cinco partes do mundo. Traduzida e adaptada por Eugenio de Barros 
Raja Gabaglia. Rio de Janeiro: Livraria Garnier, 188?. 

F. I. C. Elementos de Cosmographia. Revista por Eugenio de Barros Raja Gabaglia. 
Rio de Janeiro: Livraria Garnier, 189?. 

ALI, M. Said. Compendio de Geographia Elementar. Rio de Janeiro e São Paulo: 
Laemmert & C., 1905. 

NOVAES, Carlos de. Geographia Secundaria. Rio de Janeiro: Livraria Francisco 
Alves, 1908. 

SAVIO, Themistocles. Curso Elementar de Geographia. Rio de Janeiro: H. Ribeiro & 
C., 1909. 

LOBO, J. H. de Souza. Geographia Elementar. Porto Alegre: Selbach & Mayer, 
1915/?. 

FTD. Geographia Atlas: Curso Elementar. Belo Horizonte: Livraria Paulo Azevedo & 
C., 1923. 

SCROSOPPI, Horacio. Geographia Geral. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 
1925. 

CABRAL, Mario da Veiga. Lições de Cosmographia. Rio de Janeiro: Livraria Jacintho, 
1932. 
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FREITAS, Gaspar de. Lições de Geographia. Rio de Janeiro: Graphica Sauer, 1936. 

CARVALHO, C. M. Delgado. Geografia Elementar. São Paulo: Melhoramentos, 1940. 

AZEVEDO, Aroldo de. Geografia. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1941. 

GICOVATE, Moisés. Geografia Geral. São Paulo: Melhoramentos, 1943. 

GICOVATE, Moisés. Programa de Geografia Geral - Geografia Física e Humana. São 
Paulo: Melhoramentos, 1943. 

CARVALHO, Carlos Delgado de. Geografia Física e Humana. São Paulo: Companhia 
Editora Nacional, 1943. 

GABAGLIA, Fernando Antônio Raja; GABAGLIA, João Capistrano Raja. Curso de 
Geografia Geral. Rio de Janeiro: F. Briguiet & Cia. Editores, 1947. 

AZEVEDO, Aroldo de. Geografia Geral. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 
1950. 

DIAS, Octacílio. Geografia Geral. São Paulo: Editora do Brasil, 1951. 

AZEVEDO, Aroldo de. Geografia Geral. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 
1954. 

LIMA, Francisco de Gama. Curso Básico de Geografia. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 1960. 

AZEVEDO, Aroldo de. Leituras Geográficas. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 
1961. 

GICOVATE, Moisés. Geografia Geral. São Paulo: Melhoramentos, 1962. 

DIAS, Octacílio. Curso Moderno e Geografia do Brasil. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 1972. 

BELTRAME, Zoraide Victorello. Geografia Ativa. São Paulo: Ática, 1972. 

BELTRAME, Zoraide Victorello. Geografia Ativa. São Paulo: Ática, 1977. 

ADAS, Melhem. DANTAS, José. Estudos Sociais. São Paulo: Moderna, 1978. 

LUCCI, Elian Alabi. Trabalho Dirigido de Geografia. Caderno de atividades. São Paulo: 
Saraiva, 1979.  

LUCCI, Elian Alabi. Processo Auto-Instrutivo Estudos Sociais. São Paulo: Saraiva, 
1979. 

BELTRAME, Zoraide Victorello. Geografia Ativa: Geral e do Brasil. São Paulo: Ática, 
1983. 
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LUCCI, Elian Alabi. Geografia Geral, Astronômica, Física, Humana e Econômica. São 
Paulo: Saraiva, 1984. 

BELTRAME, Zoraide Victorello. Geografia Ativa: Geral e do Brasil. São Paulo: Ática, 
1987. 

LUCCI, Elian Alabi. Geografia: Homem e Espaço. São Paulo: Saraiva, 1991. 

ADAS, Melhem. Geografia. São Paulo: Moderna, 1994. 

BELTRAME, Zoraide Victorello. Geografia Ativa: Investigando o Ambiente do Homem. 
São Paulo: Ática, 1998. 

ADAS, Melhem. Geografia. São Paulo: Moderna, 2002. 

 

 

3.2.2 O registro dos dados e das informações e a elaboração da “Planilha Geral 
de Conteúdos de Cartografia” 
 

 

O passo seguinte, após a seleção das obras didáticas, consistiu na 

realização do registro dos dados e informações que extraímos e que serviriam de 

base à nossa análise. Após a experimentação de alguns recursos, como produzir 

fotocópias dos livros, chegamos à conclusão que a melhor forma de armazenar as 

páginas dos livros para, posteriormente, manipulá-las para a análise, seria por meio 

da fotografia digital. Assim fotografamos as páginas dos programas oficiais e as atas 

da congregação dos professores do Colégio Pedro II, assim como dos compêndios e 

dos livros didáticos que contivessem algum conteúdo (sobretudo na forma de 

vulgata ou exercício-tipo) voltado à Cartografia. Ao todo, reunimos cerca de 5730 

imagens, no formato JPG. 

O terceiro momento do trabalho de preparação dos dados da 

pesquisa foi baseado na elaboração de uma planilha de conteúdos cartográficos 

(Anexo I), utilizando a programa Microsoft Office Excel 2003. Denominada “Planilha 

Geral de Conteúdos de Cartografia /Ensino Secundário /1824-2002”, ela reúne em 

seu eixo vertical um conjunto de conceitos, noções, e temas de Cartografia e, em 

seu eixo horizontal, traz os programas curriculares oficiais e os volumes das obras 

didáticas selecionadas, os quais foram identificados por siglas, as quais foram 

listadas em um quadro anexado à planilha geral. 
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Os critérios para elencarmos os conteúdos constantes no eixo 

vertical estiveram baseados na análise dos trabalhos de Simielli (1993, 1996, 2008), 

de Almeida, Sanchez & Picarelli (1997), de Almeida (2003) e de Le Sann (2005), os 

quais contribuíram para que compilássemos um conjunto de noções, conceitos e de 

temas cartográficos. De acordo com nossa leitura, esses conteúdos estabeleceram-

se historicamente como conteúdos de Cartografia a serem ensinados nas aulas de 

Geografia. 

A seguir apresentamos os quadros dos conteúdos/temas de 

Cartografia trabalhados, originalmente pelos autores supracitados, os quais 

tomamos como referencial para a elaboração de nossa planilha. 

 

 

Quadro 3 – Conteúdos/Maria Elena Simielli 
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Quadro 4 – Conteúdos/Rosângela Doin de Almeida, Miguel Sanchez e Adriano 
Picarelli (Parte 1) 
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Quadro 5 – Conteúdos/Rosângela Doin de Almeida, Miguel Sanchez e Adriano 
Picarelli (Parte 2) 

 
 

 

Quadro 6 – Conteúdos/Janine Le Sann 
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Com base nos conteúdos indicados nesses trabalhos, elaboramos 

um elenco de noções, conceitos e temas, divididos em grandes grupos temáticos, de 

forma a contemplar o universo de conteúdos de Cartografia Escolar desenvolvidos 

no ensino secundário. Abaixo apresentamos os grupos criados com seus 

respectivos conteúdos, os quais, como mencionamos, compõem o eixo vertical da 

“Planilha Geral de Conteúdos de Cartografia”. 

 

 

Quadro 7 – Conteúdos/Levon Boligian 

 
 

 

Com a planilha preparada, passamos a leitura dos programas 

oficiais e das páginas dos livros didáticos selecionados, buscando identificar a 

presença dos conteúdos cartográficos elegidos. Após a identificação de um 
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determinado tipo de conteúdo, este era plotado na planilha na coluna 

correspondente. A plotagem na planilha pode ser mais bem compreendida por meio 

de uma legenda que reúne dois tipos de símbolos: o “ponto” para os conteúdos 

identificados nos programas curriculares; e o “X” para os conteúdos identificados nos 

compêndios e livros didáticos de Geografia. Seguindo esses critérios de plotagem, 

buscamos realizar, por meio da “visualização” da evolução histórica dos conteúdos 

cartográficos, a análise dos documentos oficiais e dos materiais didáticos 

selecionados, a qual apresentaremos no próximo tópico. 

 

 

3.3 A ANÁLISE DA “PLANILHA GERAL DE CONTEÚDOS DE CARTOGRAFIA” 
 

 

Buscaremos realizar a análise da “Planilha Geral de Conteúdos de 

Cartografia”, extraindo informações tanto dos elementos presentes no eixo 

horizontal, como no eixo vertical da mesma. Num primeiro momento, faremos 

observações gerais, para na sequência passarmos a uma análise mais específica 

das informações contidas nos eixos. 

Portanto, de maneira geral, podemos perceber que, a partir de 1824, 

os conteúdos vão se tornando cada vez mais diversificados ao longo do tempo, com 

novas noções, conceitos e temas sendo agregados ao currículo prescrito, tanto nos 

programas curriculares oficiais quanto nos materiais didáticos (compêndios e livros) 

de Geografia (linha vermelha na planilha, Anexo I). Além disso, é notório como os 

compêndios e os livros didáticos, em geral, abordam uma quantidade maior de 

conteúdos de Cartografia do que os próprios currículos, que apresentam um 

programa mais simplificado, à exceção dos PCNs (1998) (compêndios e livros 

didáticos representados com um “X” e programas curriculares com um “ponto”, nas 

colunas na cor cinza). 

Já dentro de uma leitura mais específica dos eixos, e, a princípio do 

eixo horizontal, podemos notar a existência de uma espécie de “núcleo duro” de 

conteúdos, que começa a ser estabelecido no século XIX (linha marrom na planilha, 

Anexo I). Esse “núcleo duro” é composto pelos seguintes grupos de conteúdos: 
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 o grupo “Localização e Orientação”, e especificamente o conteúdo referente à 

“Direção/Orientação”; 

 o grupo “Escala”, e especificamente o conteúdo referente à “Escala 

cartográfica”; 

 o grupo “Coordenadas e linhas imaginárias”, e especificamente os conteúdos 

“Forma da Terra/Movimento dos astros”, “Hemisférios”, “Linhas 

imaginárias/paralelos e meridianos”, “Latitude e Longitude” e “Fusos horários”; 

 o grupo “Representações cartográficas (bidimensionais)”, e especificamente 

conteúdo referente a “Mapa”; 

 e o grupo “Representações cartográficas (tridimensionais), no que se refere 

ao conteúdo referente a “Globo terrestre”. 

 

 

Como é possível perceber, os conteúdos mencionados estabelecem 

uma continuidade, uma “tradição escolar” que dita determinadas noções 

cartográficas que “devem” ser trabalhadas no primeiro ano do ensino secundário há 

quase dois séculos, perpassando praticamente todas as reformas curriculares e os 

programas dos livros didáticos produzidos durante o século XX, e adentrando o 

século XXI. As origens desse “núcleo duro” de conteúdos será um dos principais 

focos de nossa investigação nos capítulos 3 e 4, mais adiante. 

Outro aspecto importante que notamos na análise da Planilha Geral 

refere-se ao trabalho com as noções de “Símbolos” e “Legenda”. Ainda que tenham 

sido abordados em algumas obras didáticas nas décadas de 1930 e 1940, esses 

conteúdos ressurgem como prescrições em todos os livros didáticos consultados de 

1972 a 2002 (linha amarela na planilha, Anexo I). Nesse momento, há a 

necessidade de realizarmos alguns paralelismos entre a esfera dos saberes 

escolares e a esfera da produção do saber acadêmico. Entendemos que o trabalho 

com esses conteúdos toma força devido às discussões na esfera acadêmica em 

torno da sistematização da cartografia temática que, especificamente, é alavancada 

com os trabalhos de semiologia gráfica desenvolvidos pelo professor J. Bertin, a 

partir do final da década de 1960 e início da década de 1970 (MARTINELLI, 2000, 

2007). Esse paralelismo aponta para uma transposição didática desses 

conhecimentos acadêmicos para os saberes a serem ensinados preparados, 
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sobretudo, pelos autores de livros didáticos. Por outro lado, o desenvolvimento de 

atividades de aprendizagem voltadas à interpretação de mapas, que é uma 

indicação dos três últimos programas curriculares analisados na Planilha Geral de 

Conteúdos com as siglas GCES-1975; PCG-1991 e PCNS-1998, não é um 

procedimento que surge transposto para os livros didáticos. 

Contudo, de maneira geral, podemos notar um processo de 

complexificação dos conteúdos de Cartografia a partir da década de 1970, tornando-

se mais abrangentes os conteúdos prescritos nos programas curriculares e nos 

livros didáticos, sobretudo, durante a década de 1990 (linha preta na planilha, Anexo 

I). Vemos aí novamente o processo das discussões no âmbito acadêmico refletindo 

nos trabalhos dos professores-autores dos currículos oficiais e de materiais 

didáticos. Isso porque, justamente, nesse período ocorre o desenvolvimento de 

pesquisas mais apuradas no campo do ensino de Cartografia no Brasil. A princípio 

ocorreram por meio de trabalhos realizados por pesquisadores isolados, como foi o 

caso das pesquisas pioneiras desenvolvidas pela professora Lívia de Oliveira, na 

Universidade Estadual Paulista, em Rio Claro, na década de 1970 (ALMEIDA, 2007). 

Contudo, a partir de 1995, estabeleceu-se, pela primeira vez no 

Brasil, um fórum de discussão a respeito da Cartografia e suas implicações no 

ensino de Geografia, por meio dos chamados Colóquios de Cartografia para 

Crianças, os quais têm sido realizados, aproximadamente, a cada dois ou três anos. 

Os colóquios tornaram-se, assim, um meio de intercâmbio de informações e de 

divulgação de pesquisas por meio de seus anais. A produção acadêmica nessa área 

de pesquisa também tem sido divulgada, e tem tido destaque em periódicos e livros, 

tornado-se eixo de discussões em eventos mais amplos, como é o caso do Encontro 

Nacional de Ensino de Geografia (ENEG) e do Encontro de Prática de Ensino em 

Geografia (ENPEG). Nota-se assim, de maneira mais clara, um processo de 

transposição dessa produção acadêmica como saber a ser ensinado nos programas 

curriculares e nos materiais didáticos nas últimas décadas. 
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3.4 A “PLANILHA GERAL DE CONTEÚDOS DE CARTOGRAFIA” COMO APOIO À ANÁLISE 

PORMENORIZADA DOS COMPÊNDIOS E DOS LIVROS DIDÁTICOS DE GEOGRAFIA 
 

 

Além das ponderações que resultaram da análise desenvolvida no 

tópico anterior, a elaboração da “Planilha Geral de Conteúdos de Cartografia” 

também serviu de apoio a uma análise pormenorizada dos conteúdos presentes nas 

obras e programas oficiais publicados durante o século XIX até as primeiras 

décadas do século XX, mais especificamente até a década de 1930. Nesse trabalho, 

que apresentamos nos capítulos 3 e 4, realizamos uma espécie de leitura atenta, no 

sentido de perceber como os autores dos materiais escolares de Geografia 

estabeleceram formas, por vezes padronizadas e rotineiras, por vezes muito 

particulares e “criativas”, de trabalhar os conteúdos cartográficos em suas obras 

didáticas. Isso porque, neste trabalho, entendemos os autores dos materiais 

escolares também como professores que lidaram com as mais diversas fontes de 

conhecimento, com diferentes demandas, as quais se revelam em suas práticas 

profissionais. Todos esses elementos interagem no âmbito educacional, em um 

processo que faz emergir um saber de natureza muito particular, diferente das 

demais áreas profissionais e muito distinto do saber produzido na academia. É um 

saber que serve de base para o magistério, ou seja, para o ensino e a prática do 

professor em sala de aula (TARDIF el al., 1991, 2000; GAUTHIER et al., 1998). 

Dessa forma, buscamos entender neste trabalho como esses 

“professores-autores” de Geografia estabeleceram formas muito particulares de 

trabalhar os conteúdos cartográficos, buscando soluções didáticas, provavelmente 

de acordo com sua formação profissional, sua história de vida, sua vivência de sala 

de aula e com as demandas governamentais e do mercado editorial. Ou seja, como 

eventualmente criaram recortes nos programas curriculares oficiais, elegeram 

conteúdos e determinaram o método de ensino a partir do cenário educacional 

brasileiro de sua época. 

Tanto a análise da planilha de conteúdos cartográficos como a 

leitura atenta e pormenorizada dos volumes foram realizadas sob a luz do referencial 

teórico apresentado, buscando obter condições de identificar padrões, 

continuidades, descontinuidades, rupturas e avanços metodológicos e conceituais 
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no ensino de Cartografia na escola, assim como relações diretas e indiretas com as 

reformas curriculares ocorridas no Brasil no período mencionado. 

Assim, no capítulo 3 apresentamos uma análise de compêndios 

produzidos durante o período do Império e dos programas curriculares elaborados 

pelos professores do Colégio Pedro II, no período de 1824 a 1890, ainda que 

tenhamos buscado na obra “Corographia Brazilica”, do Padre Aires do Casal, de 

1817, elementos para o entendimento de determinadas práticas e vulgatas. Já no 

capítulo 4, realizamos uma leitura atenta de livros didáticos produzidos de 1905 a 

1936, período da chamada Primeira República, quando ocorreu uma série de 

reformas curriculares no país. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

4. CAPÍTULO 3 – POSTILLAS E COMPÊNDIOS: OS SABERES DOS 
PROFESSORES-AUTORES E A CARTOGRAFIA NOS LIVROS ESCOLARES DE 
GEOGRAFIA NO BRASIL (1817-1890) 
 

 

Neste trabalho, entendemos que os materiais didáticos produzidos 

no Brasil, desde o início do século XIX, foram elementos fundamentais no conjunto 

dos dispositivos que deram forma ao ensino secundário em nosso país, sobretudo 

no que se refere ao processo de estabelecimento das disciplinas escolares, caso 

também da Geografia. Para Gasparello (2006, p. 6), 

 

 
Nesse processo de fabricação/estruturação das disciplinas escolares, 
sobressaem as mudanças realizadas no interior das práticas e seus 
dispositivos [programas, postillas, compêndios, atas, registros de classe, 
etc.], pela ação de seus agentes principais, os professores, no exercício da 
docência. [...] 

 

 

Nesse sentido, assim como nos trabalhos da autora supracitada, 

uma das ideias balizadoras de nossa tese consiste em articular a análise histórica 

dos conteúdos prescritos nestes artefatos às práticas escolares desenvolvidas em 

cada período analisado, entendendo esse exercício como imprescindível para a 

compreensão do processo de construção da disciplina escolar Geografia no que se 

refere à sua didática e pedagogia. 

 

 

4.1 OS LIVROS ESCOLARES E O CENÁRIO EDUCACIONAL E EDITORIAL BRASILEIRO NO 

SÉCULO XIX 
 

 

De acordo com Hallewell (1985), durante o período do Império 

(1808-1889), a produção de livros escolares no Brasil foi restrita. Isso porque, de 

acordo com o autor, tínhamos um mercado consumidor bastante reduzido para 

esses materiais escolares, em razão da pequena proporção de crianças e jovens 

matriculados no ensino básico. Por causa disso, eram poucas as livrarias e 
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tipografias que “se aventuravam” a produzir materiais de cunho didático. Segundo 

Gasparello (2006), o que tínhamos sendo produzido até as primeiras décadas do 

século XIX eram as apostilas ou postillas, como eram chamados, na época, os 

resumos escritos pelos professores, os quais eram reproduzidos de maneira 

manuscrita ou em pequenas tipografias, com conteúdos para algumas matérias 

escolares. 

Ainda que a Constituição de 1823 houvesse instituído a educação 

primária gratuita e universal, na realidade o governo imperial nunca investiu o 

suficiente na construção de escolas e na formação e preparação de professores de 

forma a atender a demanda de crianças em idade escolar (Hallewell, op. cit.) 

De acordo com Colesanti (1984) e Hallewell (idem), isso pouco 

mudou no cenário educacional brasileiro depois da instituição do ensino gratuito. A 

educação primária continuou sendo ministrada nas escolas de ler e escrever, e 

aquilo que deveria corresponder ao ensino secundário permaneceu na forma de 

“classes independentes”, compostas de grupos de alunos que recebiam as 

chamadas “aulas régias” ou “aulas avulsas”. Tais aulas eram ministradas por 

professores particulares, contratados por pais abastados como forma de garantir um 

ensino de melhor qualidade à sua prole. Além disso, segundo Vechia (2005), as 

“aulas régias” ensinavam disciplinas independentes, que não mantinham ligação 

entre si, não tinham planos de ensino estruturados nem vínculo com nenhum 

estabelecimento de ensino oficial. 

Issler (1973) também denuncia as mazelas do ensino público 

durante o Império e os problemas em torno de uma indefinição nos rumos de uma 

educação de nível médio no país. Esse autor relata que, além de problemas de 

ordem burocrática, havia outros que tornavam o trabalho escolar constrangedor, 

como a 

 

 
[...] carência de recursos, ausência de professores qualificados e baixos 
salários, a ponto de escolas ficarem sem mestres por não haver 
interessados; a disseminação de aulas particulares de preparação para os 
exames, a improvisação, enfim, a falta de uma definição para a escola 
média. [...]. (ISSLER, 1973, p. 55-56) 
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Na realidade, Colesanti (1984) e Hallewell (1985) relatam que nas 

décadas seguintes à instalação da corte imperial no Rio de Janeiro, em 1808, o 

esforço do governo esteve concentrado na criação de escolas de ensino superior. 

De acordo com a primeira autora, 

 

 
Foram instauradas várias escolas superiores: na Bahia, curso de Cirurgia 
(1808), Agricultura (1812), Comércio (1809), Química (1817), Desenho 
Técnico (1818); no Rio de Janeiro, Anatomia, Cirurgia e Medicina (1808-
1809), Química (1812), Agricultura (1814), Escola Real de Ciências, Artes e 
Ofícios (1816) reorganizada em 1820 como Academia de Artes; e, em São 
Paulo, o curso de Ciências Jurídicas de Sociais (1817) no Convento de São 
Francisco. (COLESANTI, 1984, p. 8-9) 

 

 

Além disso, segundo Vechia (2007), o governo descentralizou a 

responsabilidade sobre a “instrução pública” nos níveis primário e secundário, 

repassando-a aos governos das províncias, por meio de uma emenda constitucional 

publicada em 1834, o que de certa forma colaborou para a precariedade do ensino 

básico no país, já que, nessas instâncias, as verbas destinadas ao ensino eram 

escassas. Paradoxalmente, Hallewell (1985) relata que esse foi um dos motivos para 

a criação, em algumas províncias, de uma produção local de materiais escolares, 

com autores também das localidades. Ainda que de maneira acanhada, segundo 

esse autor, em vários núcleos urbanos importantes os livros escolares acabaram por 

constituir, além dos jornais, o primeiro produto da tipografia local. Outro fator 

importante que contribuiu para um discreto incremento do setor gráfico na Corte e 

nas províncias foram as guerras napoleônicas, que bloquearam as importações de 

livros literários e escolares, oriundos basicamente da França, e que supriam, até 

então, as parcas necessidades do mercado interno brasileiro. 

 

 

4.2 A CRIAÇÃO DO IMPERIAL COLÉGIO DE PEDRO II NO RIO DE JANEIRO 
 

Em meio a esse cenário de precariedade do ensino básico no Brasil, 

o governo central cria, em 1837, o Imperial Colégio de Pedro II9, no município da 

                                                 
9 Durante o século XIX, o Colégio Pedro II recebeu várias denominações diferentes. Entretanto, 
sempre destacando o nome do Imperador D. Pedro II. Já no decreto de fundação, a instituição é 
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Corte, o Rio de Janeiro, com o intuito de estabelecer uma escola secundária modelo 

para todo o país. 

Para Colesanti (1984), Gasparello (2002, 2006) e Vechia (2007), a 

fundação do Pedro II tinha como objetivo estruturar o ensino secundário no país, nos 

moldes dos collèges e licèes franceses. De acordo com Chervel & Compère (1999), 

o termo secundário estaria ligado à tradição escolar clássica francesa10, na qual 

existiam as classes intermediárias entre a gramática, no primário, e o propedêutico, 

nos estudos superiores. Essas classes eram oferecidas nos chamados colégios de 

humanidades, onde a Filosofia não fazia parte do currículo. 

Com base nessa estrutura de ensino seriado, o Colégio Pedro II 

visava proporcionar aos seus alunos, durante sete anos de curso, uma cultura geral 

voltada para as humanidades, baseada em estudos literários que permitissem uma 

formação erudita aos jovens que pertenciam à elite, ou seja, à classe dirigente 

nacional formada em torno da Corte. Todas as características de implantação dessa 

instituição atribuíam a esse colégio um caráter elitista, desde o corpo docente — 

composto de intelectuais de renome à época —, até a seleção dos alunos, marcada 

pelo emprego dos “exames de admissão e promocionais”, os programas de ensino, 

baseados numa tradição clássica e humanística, e o pagamento de anuidades, visto 

que o Pedro II não era, a princípio, uma instituição de ensino gratuita. Além disso, 

era o único estabelecimento que conferia a seus formandos o grau de Bacharel em 

Letras, o que significava a possibilidade de ingresso direto nos cursos superiores, 

sem a necessidade de prestar os exames das matérias preparatórias, como 

deveriam fazer os estudantes das outras instituições de ensino, localizadas nas 

demais províncias. 

                                                                                                                                                        
chamada Colégio de Pedro II, contudo foi muito usual a denominação Imperial Colégio de Pedro II. 
Nos primeiros anos da República, ocorre uma mudança radical no nome da instituição a qual passa a 
se chamar Instituto Nacional de Instrução Secundária e, logo em seguida, Gymnasio Nacional, em 
1892. Em 1909, passa a ter dois nomes: o Externato, que volta a se chamar Colégio de Pedro II, sua 
antiga denominação; e o Internato, denominado Instituto Bernardo Pereira de Vasconcelos. Porém, 
em 1911, os dois estabelecimentos unificaram-se sob a denominação de Colégio Pedro II, nome que 
permanece até os dias atuais. 
10 “O sistema de ensino na França corresponde à seguinte estrutura: a escola maternal destina-se 
às crianças de 2 a 6 anos. O ensino elementar, para crianças de 6 a 11 anos, compreende o curso 
preparatório (CP), dois anos de curso elementar (CE1 e CE2) e dois anos de curso médio (CM1 e 
CM2). O ensino secundário inicia-se na 6a série e percorre a 5a série, a 4a série e a 3a série, quando 
se dá o término do colégio. Enfim, o Liceu compreende a 2a série, 1a série e terminal, que se encerra 
com o baccalauréat, exame que habilita o aluno à universidade.” (CHERVEL & COMPERE, 1999, p. 
4). 
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Bittencourt (1993) discorre sobre esse foco na formação erudita dos 

estudantes do secundário adotado pelo Colégio Pedro II, mostrando que este era 

mais conveniente aos alunos que iriam seguir a vida política, e que necessitavam 

exercitar a oratória, a retórica e a eloquência, escrevendo e citando nomes da 

literatura clássica. Segundo a autora (op. cit., p. 58), “[...] entre nós, o secundário 

representava, igualmente, 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.” 

Ainda sobre esse aspecto, Rocha (1996, p. 26) explica que o 

Colégio Pedro II deveria estabelecer um padrão nacional (pelo menos era esta a 

intenção), um currículo baseado em uma seleção cultural considerada, segundo 

nossos dirigentes, digna de ser assimilada pelas novas gerações de jovens 

abastados. 

Assim, segundo Hallewell (1985), Gasparello (2002, 2006) e Vechia 

(2007), o modelo dessa instituição passou a influenciar diretamente a quase 

totalidade dos estabelecimentos de ensino secundário existentes nas demais 

províncias do país, sobretudo nas mais progressistas e liberais, como São Paulo, 

Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Pará. 

 

 

4.3 A GEOGRAFIA E OS PROFESSORES-AUTORES DE LIVROS ESCOLARES DO COLÉGIO 

PEDRO II 
 

 

De acordo com Gasparello (2002), os programas de ensino no 

Imperial Colégio Pedro II foram estabelecidos com a marca da “cultura clássica 

humanista”, baseada em textos gregos e latinos, no estudo de uma história 

universal, com ênfase na Antiguidade Clássica, bem como no exercício da oratória e 

da retórica. Mesmo com a inclusão no currículo de disciplinas consideradas 

científicas, como física, química, matemáticas e história natural, e estas, aliadas às 

letras e às artes, as quais tinham como objetivo a formação integral do indivíduo, 

todas elas possuíam um forte caráter enciclopédico. Para a autora, era um currículo 

em um tipo de cultura especulativa, “desinteressada” e que servia, na realidade, 

para reforçar, pelo ensino, a ligação espiritual entre os indivíduos de uma restrita 



68 

classe de pessoas — uma elite que possuía como parâmetro cultural o mundo 

ocidental e cultivava profunda admiração por seu passado clássico. 

Vechia (2007) explica que o ensino de Geografia para o secundário 

iniciou-se oficialmente no Colégio Pedro II em 1838, dentro da “cadeira” de História, 

a qual englobava os estudos de Geografia, História Antiga e História Romana. 

A partir desse marco, os programas de Geografia do Colégio Pedro 

II são elaborados, então, dentro do espírito clássico das humanidades, por 

“professores não-diplomados”11 (GOODSON, 1990), visto que a Geografia ainda não 

havia se estabelecido como uma disciplina acadêmica, não existindo formação 

superior para essa área do conhecimento. 

Gasparello (2002) destaca que, em uma época na qual não existiam 

instituições formadoras de mestres para o ensino secundário, a função docente era 

exercida por indivíduos oriundos de diversas profissões e interesses. No entanto, 

esses indivíduos tinham por afinidade “o mundo dos livros”, sendo, dessa forma, 

consideradas pessoas eruditas, como literatos, médicos, advogados, escritores, 

jornalistas, engenheiros e também muitos militares. Foram esses profissionais que 

passaram a estabelecer e a decidir os rumos dos programas das disciplinas 

escolares, inclusive os da Geografia escolar no Brasil. Por serem pessoas letradas, 

muitos desses profissionais, que passaram a fazer parte do corpo docente do 

Colégio Pedro II, tinham como experiência a elaboração de apostilas e de 

compêndios — maneira como passam a ser denominados os livros escolares 

durante o século XIX. De acordo com Gasparello & Villela (2006), o termo 

compendio passa a ser usado no sentido de compilar textos de outros autores de 

outros materiais escolares; no caso da realidade do ensino brasileiro da época, 

sobretudo de autores franceses, o que resultava em uma produção não 

necessariamente original. Somente no início do século XX, firmou-se o uso da 

expressão livro didático, que engloba toda a produção que se destina ao ensino. 

Segundo Gasparello (2006, p.3), 

 

 
As disciplinas escolares foram estruturadas com a mediação de diversos 
dispositivos materiais e simbólicos, como os programas, as finalidades, as 

                                                 
11 Segundo Vechia (2007), o primeiro professor a assumir a cadeira de História e, portanto, de 
Geografia, no Colégio Pedro II foi Justiniano José da Rocha, advogado indicado pessoalmente pelo 
Ministro da Justiça e interino do Império, o senhor Bernardo de Vasconcellos. 
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aulas e seus horários, as preleções dos professores, os exames, os 
diversos materiais de ensino. Desse conjunto, sobressaem particularmente 
pela força de uma tradição instituída e consolidada, o papel exercido pelos 
livros didáticos. Os compêndios [...] foram desde o começo instrumentos 
fundamentais no conjunto dos dispositivos da forma escolar secundária em 
formação no Brasil e foram escritos principalmente por professores. 

 

 

Ainda segundo a autora supracitada, os textos escritos reunidos nos 

compêndios — impressos ou não — registravam, orientavam e serviam de garantia 

a um trabalho metódico, estabelecido de maneira racional, com a intenção de 

instituir um padrão e um modelo que deveria ser seguido por todos os participantes 

do processo. Entendemos que esse modelo de ensinar, baseado na escrita, reforça 

a importância das vulgatas como meio de transmissão dos conteúdos clássicos, 

prescritos no programas oficiais. O trabalho de elaboração desses compêndios foi 

amplamente incentivado pelo governo imperial, que concedia prêmios e apoio para a 

impressão dos mesmos nas tipografias locais ou estrangeiras. De acordo com 

Vechia & Lorenz (1998), muitos professores acabaram produzindo materiais 

didáticos para ser usados no Colégio Pedro II e, consequentemente, para serem 

adotados nas demais instituições de ensino do país. Eram professores que 

compunham o corpo docente dessa instituição e também de outros 

estabelecimentos de ensino secundário, localizados em outras províncias. Entre 

eles, os professores Thomaz Pompeu de Souza Brasil, docente do Lyceu do Ceará, 

nas cadeiras de História e Geografia, e membro do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro, e Carlos Novaes, docente do Gymnasio Paraense e sócio-correspondente 

da Sociedade de Geographia do Rio de Janeiro. 

Em nosso trabalho de levantamento de dados junto aos documentos 

do Núcleo de Documentação e Memória do Colégio Pedro II (NUDOM), 

constatamos, por meio das leituras das Atas da Congregação dos Professores da 

instituição, que havia um processo interno de avaliação e de aprovação dos 

materiais didáticos que viriam a ser adotados por professores e alunos desse 

estabelecimento de ensino. O material produzido era submetido a uma análise 

rigorosa, feita pelos demais membros da Congregação, não somente da área 

disciplinar, como de outras áreas. Esses membros emitiam pareceres de aprovação 

ou de reprovação. O texto da Ata da Congregação a seguir, datado de 31 de 
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dezembro de 1881, registra a aprovação do “Compendio de Rhetorica”, produzido 

pelo Professor Doutor Velho da Silva, lente desta disciplina no Colégio Pedro II. 

 

 
É lido o parecer da Comissão nomeada para examinar o Compendio de 
Rhetorica do Senhor Doutor Velho da Silva, sendo o dito parecer approvado 
por unanimidade e por conseguinte adoptado para o Imperial Colegio de 
Pedro Segundo o referido Compendio. O Senhor Doutor Velho da Silva 
pede a palavra e agradece à Congregação [...]. 

 

 

Abaixo, o texto original: 

 

 

 

 
Imagem 1 – Ata da Congregação dos Professores do Colégio Pedro II, de 31 de 

dezembro de 1881 
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Inicialmente, os livros escolares, produzidos pelos professores-

autores das instituições de ensino secundário da época, tinham a função de manual, 

já que, segundo Bittencourt (1993), buscavam, prioritariamente, auxiliar os demais 

colegas professores em suas atividades didáticas de ensino. Segundo essa autora 

(op. cit., p. 30), os livros eram fundamentais “[...] para a formação dos professores e 

para garantir os diversos conhecimentos a serem divulgados pela escola.” 

Gasparello (2006) demonstra essa intenção dos primeiros 

compêndios, analisando sua linguagem. De acordo com a autora, há fortes 

evidências de que os professores-autores do secundário e, na época, intelectuais 

com formação em uma cultura humanista, buscavam transpor os conhecimentos 

eruditos, dos quais eram portadores, na forma de matérias a serem ensinadas nas 

aulas das disciplinas que lecionavam. 

Bittencourt (1993, p. 135-136) também afirma que, “inicialmente, a 

elaboração do livro escolar era fundamental para sistematizar saberes dispersos, 

oriundos do mundo erudito e que deveriam servir de cabedal para a formação das 

futuras gerações [...]” e que “os autores dos livros escolares, ao redigirem seus 

textos, deveriam transpor o conhecimento erudito para a forma didática baseando-se 

nas normas oficiais estabelecidas”, criando, dessa forma, “um estilo de exposição 

assimilável para um público heterogêneo.” 

Ainda de acordo com Gasparello (op. cit.), a partir desse exercício 

de transposição didática, os professores desenvolviam determinadas práticas de 

sala de aula, como, por exemplo, a exposição da matéria, com ênfase nas questões 

que consideravam relevantes, a solicitação de tarefas de leitura, a recitação e a 

elaboração de sumários e de questionários a serem respondidos pelos alunos entre 

outras. Mais adiante, essas práticas, já como experiências de ensino, voltavam a 

orientar a elaboração dos compêndios, os quais seriam amplamente utilizados como 

parâmetros por outros professores, de acordo com os programas oficiais. 

Entretanto, Bittencourt (1993) demonstra que, embora os livros 

escolares, no decorrer do século XIX, tenham mantido intrinsecamente esse caráter 

didático-pedagógico como manuais a serem utilizados pelos professores, em 

determinado momento eles passaram a ser considerados também como obras a 

serem consumidas diretamente pelas crianças e jovens matriculadas no ensino 

básico, passando estes a terem direito e posse sobre os livros. Nesse sentido, ainda 

segundo Bittencourt (op. cit., p. 136), os autores de livros escolares passam a se 
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responsabilizar pela estruturação dos conhecimentos prescritos pelos programas 

oficiais, “[...] dando-lhes, no interior do compêndio, uma lógica interna, articulada em 

subtemas ou capítulos organizados em planos sucessivos”. Sobre esse processo de 

didatização, Forquin (1992, p. 33-34) nos esclarece que 

 

 
A cultura escolar apresenta-se assim como uma “cultura segunda” com 
relação à cultura de criação ou de invenção, uma cultura derivada e 
transposta, subordinada inteiramente a uma função de mediação didática e 
determinada pelos imperativos que decorrem desta função, como se vê 
através destes produtos e destes instrumentos característicos constituídos 
pelos programas e instruções oficiais, manuais e materiais didáticos, temas 
e deveres e de exercícios, controles, notas, classificações e outras formas 
propriamente escolares de recompensas e de sanções. Desta necessidade 
funcional da didatização decorre um certo número de traços morfológicos e 
estilísticos característicos dos saberes escolares, por exemplo, a 
predominância de valores de apresentação e de clarificação, a preocupação 
da progressividade, a importância atribuída à divisão formal (em capítulos, 
lições, partes e subpartes), a abundância de redundâncias não fluxo 
informacional, o recurso aos desenvolvimentos perifrásticos, aos 
comentários explicativos, às glosas e, simultaneamente, às técnicas de 
condensação (resumos, sínteses documentárias, técnicas mnemônicas), a 
pesquisa de concretização (ilustração, esquematização, exemplificação), o 
lugar concedido às questões e aos exercícios tendo uma função de controle 
ou de reforço, todo este conjunto de dispositivos e de marcas pelo qual se 
reconhece um “produto escolar” e que, discerníveis em certas situações de 
comunicação não escolares, podem denotar a pregnância do “espírito 
escolar” na cultura de certos indivíduos ou de certos grupos (devido à 
perduração do habitus fora de seu meio original de constituição e de 
habilitação). 

 

 

4.3.1 A Corografia Brasílica, de Aires de Casal, e os compêndios de Geografia 
 

 

Como vimos, um aspecto fundamental no processo de elaboração 

dos compêndios pelos professores do ensino secundário consistia na compilação de 

textos de apostilas e resumos manuscritos preexistentes, ou mesmo de outros 

compêndios impressos, como forma de produzir um novo texto, agora alinhado ao 

programa da disciplina e dentro de uma linguagem articulada com os objetivos e 

finalidades daquele ensino. 

Em princípio, concordamos com Issler (1973) ao expor que, dentre 

as obras impressas mais importantes que serviram de base para a elaboração dos 

primeiros compêndios de Geografia produzidos pelos professores-autores, ligados 
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ao Colégio Pedro II, encontra-se a obra intitulada Corografia Brasílica ou Relação 

Histórico-Geográphica do Reino do Brasil, elaborada pelo religioso Padre Manuel 

Aires de Casal. 

 

 

 
Imagem 2 – Frontispício da primeira edição do livro “Corografia Brazilica”, do Padre 

Manuel Aires de Casal, de 1817 
 

 

Publicada pela primeira vez em 1817, pela Impressão Régia no Rio 

de Janeiro, a obra de Aires de Casal não era um trabalho de cunho didático, pois se 
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assemelhava mais a um tratado, tecendo um panorama detalhado do cenário 

histórico-geográfico de nosso país nos primórdios do período imperial. 

Na introdução do livro, o religioso faz um retrospecto da história do 

país, desde o “Descobrimento” até o estabelecimento da corte portuguesa no Brasil. 

Na sequência, ele apresenta as características físico-naturais de cada uma das 

províncias do país existentes na época, com menções ao processo de “colonização” 

e povoamento, assim como às atividades econômicas desenvolvidas, como 

agricultura, pecuária e atividades manufatureiras. Vejamos o sumário da obra: 

 

 
Imagem 3 – Sumário da obra “Corografia Brazílica”, do Padre Manuel Aires de 

Casal, de 1817 
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Em sua obra, Aires de Casal é exaustivo na descrição dos aspectos 

físicos, como acidentes geográficos (rios, lagos, montanhas, cabos, baías, ilhas), 

aspectos mineralógicos — em que ressaltava as riquezas potenciais de cada 

província —, e aspectos ligados à botânica e à zoologia, observadas em cada 

porção do território por onde passou em suas viagens de campo. 

Com base nas afirmações de Ferri (1976) e de Tonini (2003), 

entendemos que o espírito do conteúdo e da forma da obra de Aires do Casal 

encontra suas raízes no conhecimento clássico, inspirado no “iluminismo 

renascentista” que, no final do século XVIII e início do século XIX, ainda influenciava 

os trabalhos de cunho geográfico. 

De acordo com Tonini (2003, p. 23), 

 

 
O final do século XVIII pode ser visto pelos estudiosos como um divisor 
entre a Renascença e a Modernidade, porque é nesse momento que 
começam a ser dados os nós na rama da sistematização de um outro 
campo de conhecimento: a Geografia. As explicações sobre as coisas do 
mundo que, na Renascença, vão interessar para a construção da Geografia 
trazem a marca da dualidade matemática-cartográfica, a qual tentava 
mostrar a imagem do mundo pela generalização da natureza, pelos mapas 
— a cosmografia12 — e da dualidade histórico-descritiva, que narrava a 
particularidade dos lugares — a corografia. Assim, o discurso geográfico 
que vai ser constituído traz na valorização da observação direta e na 
descrição detalhada dos fenômenos o seu método investigativo. [...] 

 

 

Além disso, Ferri (1976) nos revela um aspecto fundamental: ainda 

que a obra Corografia Brasílica de Aires de Casal tenha uma narrativa 

extremamente exaustiva, riquíssima em informações no que se refere à descrição de 

paisagens, lugares, grupos humanos e fauna e flora, ela é escrita com uma notável 

simplicidade para um período em que se multiplicavam “escritores de estilo 

arrevesado”. Nesse sentido, é possível afirmar que essa obra prestava-se 

convenientemente ao trabalho didático ao qual se debruçavam os professores-

autores do Pedro II e de outras instituições de ensino secundário da época, tendo 

esta os inspirado, tanto no que diz respeito à organização interna dos livros 
                                                 
12 É importante lembrar que, segundo Martinelli (2000), o termo “Cartografia” somente seria cunhado 
na segunda metade do século XIX. De acordo com o autor, este foi um neologismo criado em 1877 
pelo português Visconde de Santarém. Por isso, nas postillas e compêndios, e mesmo nos livros 
didáticos produzidos durante as primeiras décadas do século XX, encontraremos os conteúdos 
referentes aos estudos de Cartografia, nos temas de “Cosmografia” ou de “Geografia Astronômica ou 
Matemática”. 
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escolares, no que se refere à organização dos programas de conteúdos da matéria 

denominada Corografia do Brasil, quanto no estabelecimento de vulgatas que iriam 

se consolidar nos compêndios de Geografia. Vejamos alguns trechos do livro de 

Aires do Casal, a respeito de aspectos físicos da Província do Rio Grande do Sul ou 

de São Pedro, 

 

 
É a mais meridional, e uma das mais extensas e importantes. Jaz entre os 
28 e os 35 graus de latitude austral, confinando ao norte com as de Sta. 
Catarina, da qual é separada pelo Rio Mampituba, e S. Paulo, de que é 
dividida pelo Rio Pelotas; ao poente com o Rio Uruguai, e província deste 
nome; ao sul com o golfo chamado de Rio da Prata; e ao oriente com o 
oceano. Tem perto de 130 léguas de nordeste a sudoeste, e 100 de largura 
média. (CASAL, 1817) 

 

 
O clima é temperado, participando quase igualmente do calor e do frio: o ar 
puro e sadio: o inverno começa em maio e acaba em outubro: o vento reina 
nesta estação do sudoeste e oeste, e é frígido. O maior dia do ano na parte 
mais meridional, enquanto o sol anda próximo ao Trópico de Capricórnio, 
tem pouco menos de 14 horas e meia, como se disse. A geada vê-se de 
julho até setembro. (CASAL, 1817) 

 

 

O texto de Aires de Casal, juntamente com a compilação de textos 

de outros autores, vai dando forma às vulgatas que comporiam, de agora em diante, 

as postillas e compêndios nacionais, já que possuía, reportando a Audigier (1994), 

os elementos básicos para tal: um conjunto de elementos fatuais associado a uma 

nomenclatura e a um vocabulário específicos para o desenvolvimento da disciplina. 

Issler (1973) explica que, durante o período Imperial, são 

estabelecidos os programas básicos de Geografia para o ensino secundário do 

Colégio Pedro II, os quais serviriam durante algumas décadas (com algumas 

variações) como modelo de grade curricular para as demais instituições de ensino 

do país. O programa do “Primeiro Ano”, por exemplo, era voltado basicamente para 

as chamadas “lições” de cosmografia, em que eram desenvolvidos conteúdos 

ligados à astronomia e à cartografia, e de Geografia elementar ou geral, em que se 

desenrolava grande volume de informações descritivas, com a enumeração de 

acidentes físicos, descrições de litorais e de linhas de fronteiras, seguidos de 

capítulos de hidrografia, relevo e clima. No “Segundo Ano”, desenvolviam-se 
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basicamente os estudos de corografia do Brasil, em que a presença do modelo de 

Aires de Casal é detectada fortemente, com descrições físicas, econômicas, 

administrativas e populacionais de cada uma das províncias. Já nos últimos anos do 

secundário são desenvolvidos conteúdos de corografia geral, nos mesmos moldes 

da corografia do Brasil, só que, neste caso, voltados para descrições exaustivas de 

aspectos físicos, econômicos e populacionais referentes às nações de destaque na 

época. Além disso, eram realizadas extensas revisões de todo o conteúdo 

ministrado durante esse segmento do ensino básico. 

Além desse aspecto, Issler (1973, p. 94) aponta para o fato de que, 

 

 
A programação escolar não possuía critérios justificados para o início do 
estudo da geografia corográfica. Podia ser tanto pela Ásia como pela 
Europa. A corografia do Brasil, depois de uma apresentação geral dos 
principais aspectos quantitativos do conjunto do território brasileiro, 
começava o estudo das províncias de “cima para baixo”, ou seja, do norte 
para o sul, do Amazonas até o Rio Grande do Sul. [...] 

 

 

Essa distribuição das matérias de Geografia é que vai orientar a 

estruturação dos conteúdos dos livros escolares que, a partir do final do Império e do 

início do período republicano, passam a ser produzidos em maior escala no Brasil. 

 

 

4.3.2 O Compendio de Geographia Universal, de Bazilio Quaresma Torreão 
 

 

Ainda que alguns autores como Issler (1973) e Vlach (2004) 

indiquem uma forte influência da obra de Aires de Casal sobre as práticas didáticas 

autorais dos professores do secundário, entendemos, de acordo com nossa 

investigação, que também houve outro trabalho, anterior à fundação dessa 

instituição, que teria influenciado os primeiros trabalhos de compilação feitos para 

esse nível de ensino, já como uma obra didática sistematizada. 

Datada a edição de 1824, o “Compendio de Geographia Universal” 

do professor pernambucano Bazilio Quaresma Torreão parece ser, de acordo com 

nossa pesquisa no acervo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, o primeiro 
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compendio elaborado e impresso em português, direcionado para ser utilizado nas 

poucas escolas secundárias da época e, especificamente, para ser usado nas aulas 

avulsas de Geografia. 

Esse compêndio foi uma das únicas obras que não pudemos 

fotografar, devido ao estado avançado de deterioração do exemplar consultado, o 

qual não havia ainda passado pelo processo de microfilmagem, como parte do 

acervo de compêndios raros da Biblioteca Nacional. Nesse caso, consultamos o 

material e registramos de forma escrita as partes que julgamos importantes para o 

trabalho da tese. 

Na página de rosto ou frontispício do volume, o autor nos revela o 

processo de confecção dos compêndios, confirmando a definição dada por 

Gasparello (2002, 2006) a esse tipo de material didático, cujo trabalho envolvia a 

compilação de outras obras didáticas ou “científicas”. Nesse material é possível ler 

que a obra é um trabalho “Rezumido de diversos authores e offerecido à mocidade 

Brazileira por Bazilio Quaresma Torreão” (TORREÃO, 1824). 

Quaresma Torreão era natural de Olinda, Província de Pernambuco. 

Professor das cátedras de História e Geografia, também foi fundador do Atheneu 

Norteriograndense, instituição de ensino secundário criado praticamente no mesmo 

período em que o Colégio Pedro II. Além disso, foi político influente na região 

Nordeste no período. Chegou à presidência da Província do Rio Grande do Norte, 

entre 1833 e 1836, tendo sido também deputado-geral do Império a partir de 1838, 

quando, então, se mudou para o Rio de Janeiro. Nesse sentido, há fortes evidências 

de que a obra de Quaresma Torreão tenha sido adotada como referencial didático 

nos primeiros anos do Colégio Pedro II. 

Na época da primeira edição, o professor relata que conseguiu 

publicar sua obra “sob os auspícios de J. A. d’Oliveira, negociante e estabelecido em 

Pernambuco”, o qual fomentou a impressão de seu compêndio em uma tipografia na 

cidade de Londres, na Inglaterra, em 1824. 

No prefácio da obra, Quaresma Torreão explicita suas concepções a 

respeito dos valores pedagógicos dos conteúdos de Geografia e suas convicções 

sobre a importância do ensino dessa disciplina aos jovens da época. 
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Prefacção 
Todo bom cidadão deve, segundo as suas forças, concorrer quanto lhe for 
possível para o bem da sociedade, de que he membro: esta verdade, 
gravada no fundo do meu Coração, he quem me inspirou o desejo de 
offerecer ao Publico este pequeno Tractado de Geographia [...]. Seria 
ocioso persuadir aos meus Leitores a utilidade, e necessidade do estudo da 
Geographia; pois em qualquer estado, ou condição que os achemos, será 
impossível poder tomar parte nos acontecimentos da História dos Povos, 
sem o conhecimento desta tão bella sciencia; com a qual podemos correr o 
Mundo inteiro, sem nos afastar do recinto das nossas habitaçõens. [...] He 
para lamentar, porém, que em nosso idioma não tínhamos hum só volume 
de Geographia, capaz de servir de guia aos principiantes; por quanto ou 
lhes falta methodo, e clareza, ou são tão antigos, que a parte histórica, e 
política, pelas variações dos tempos, já se encontra toda differente. Eis mais 
hum motivo, que me obriga a dár á Luz este epithome, do qual, rogo aos 
meus Leitores, não julguem sómente pelo nome do Author; mas depois de o 
lerem, avaliem então o zelo, o trabalho, com que procurei, quanto pude, 
proporciona-lo aos seus, os meus desejos. 
Vale. (TORREÃO, 1824) 

 

 

No mesmo prefácio, o autor explica a estrutura da obra que se inicia 

com os estudos de “Geographia Astronômica”, nome dado aos conteúdos de 

Geometria Astronômica, Movimentos dos corpos celestes, Linhas Imaginárias e 

Cartas e Globo Geográfico, ou seja, aqueles ligados ao corpo de conteúdos de 

Cartografia, foco de nossa pesquisa. Na segunda parte do livro, o autor dedica-se a 

corografia, dizendo que toca “[...] de passagem por todos os lugares da Terra, 

demorando-me mais no Brazil [...]”, confessando nesse momento que, para 

descrever os aspectos físicos, econômicos e populacionais as províncias, “[...] me 

servi da Corographia do Reverendo... Ayres, e de algumas informações de pessoas 

fide dignas” (TORREÃO, 1824). 

Ainda nesse texto, Quaresma Torreão reconhece a importância do 

trabalho com mapas para o ensino da Geografia. Torreão lamenta a ausência desse 

recurso didático na obra devido aos altos custos, na época, de uma impressão com 

imagens. Nesse sentido, aconselha os professores a fazerem uso de planisférios e 

de mapas regionais em suas aulas, como forma de suprir a ausência de 

representações cartográficas no material didático. 

 

 
Conheço que, para melhor intelligencia, eu devia gravar Mappas 
Geographicos, para esclarecer as divisoens dos Paizes, que descrevo; mas 
as minhas circunstancias actuaes não me offerecem as necessárias 
proporçõens para huma empreza tão delicada: portanto, como seja o meu 
objecto dar aos meus Patrícios huma tintura geral de Geographia, resolvi-
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me a publicar mesmo com esta falta, na persuasão de que as Cartas 
Univesaes, e Geraes pódem muito bem applicar-se-lhe, com pequenas 
faltas, que serão supridas por qualquer habil explicador. (TORREÃO, 1824) 

 

 

No caso dessa obra de Quaresma Torreão, como ele mesmo 

declara, a primeira a ser publicada na forma de compêndio, os conteúdos principais 

ligados à Cartografia que levantamos estão localizados na primeira parte do livro. O 

material está dividido em três grandes partes: Geografia Astronômica, Corografia do 

Brasil e Países do Mundo. As partes estão divididas em seções (“Secção”), e cada 

seção em “pontos”, pequenos textos explicativos com definições ou curtos 

comentários, os quais interpretamos como as vulgatas preparadas ou compiladas 

pelo autor. 

Vejamos as seções com conteúdos referentes à Cartografia do livro: 

 

 

- Primeira Parte 

- Geographia Astronômica 

- Secção 1a 

Dos Céos, dos Astros e do Systema de Copérnico 

- Secção 2a 

Das differentes posições da Esfera 

- Secção 3a 

Das dimensões do Globo Terrestre 

- Secção 4a 

Do uso do Glôbo. 

 

 

Reproduzimos, a seguir, como exemplo dos “pontos” a serem 

trabalhados pelo professor e, por outro lado, a serem apreendidos pelos alunos, as 

vulgatas constantes na “Secção 3a” do compêndio. 

 

 
- Secção 3a 
 Das dimensões do Globo Terrestre 
2o [ponto] 
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 Para representarmos a Terra nos servimos de hum Glôbo, ou Bola, sobre 
que estão figurados todos os Paizes da Terra; porém na falta do Globo, 
servimo-nos de Cartas Geraes, e Particulares, que se comtemplão como 
outras tantas partes tiradas do mesmo Globo. Estas Cartas, que geralmente 
se chamão — Cartas Geographicas — dividem-se em Cartas Universaes, 
Geraes, Especiaes, e Particulares. 
3o [ponto] 
 Carta Universal he aquella, que representa todo o Glôbo Terrestre 

sempre em dois Hemispherios; a que chamamos — Mappa Mundi —. 
4o [ponto] 
 Carta Geral he a que representa huma das quatro partes geraes da 

Terra; v. g. a nossa América figura-se em huma Carta Geral. 
5o [ponto] 
 Carta Especial he a que descreve hum Reino, huma Republica, huma 

Região, ou huma Província; v. g. o Brazil he representado em huma Carta 
Especial, que tambem se chama — Corographica. 
6o [ponto] 
 Carta Particular he a que descreve huma Cidade, huma Villa, hum 

Territorio; v. g. Olinda, ou Goianinha, he representada em huma Carta 
Particular, a qual tambem se chama — Topographica. 

 

 

Notamos que nesses conteúdos o autor busca classificar os mapas 

existentes à época e, ao mesmo tempo, discorre sobre a noção de escala 

geográfica. Ressaltamos o conteúdo dessa seção, pois foi um aspecto que nos 

chamou a atenção na análise da “Planilha Geral de Conteúdos de Cartografia”, no 

sentido de que são conteúdos que não serão trabalhados mais pelos demais 

compêndios publicados posteriormente nem exigidos no programas oficiais do 

Colégio Pedro II. Esse fato mostra, conforme Silva (1995), com base nas ideias de 

Ivor Goodson, descontinuidades e rupturas no processo de corporificação do 

conhecimento no currículo escolar prescrito. 

 

 

4.3.3 Os primeiros programas oficiais de Geografia do Colégio Pedro II e a obra 
de Thomaz Pompeu de Souza Brasil 
 

 

De acordo com Vechia (2007), os primeiros programas oficiais 

estabelecidos no Colégio Pedro II datam já do ano seguinte à sua fundação, 1838, 

mas, ainda que essa autora tenha produzido, com o pesquisador Karl M. Lorenz, um 

amplo trabalho de levantamento desses documentos, pouco se conseguiu resgatar 

dessa época, em grande parte, devido ao incêndio ocorrido no início da década de 
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1960 no prédio do internato, localizado no bairro de São Cristóvão, que destruiu 

parte significativa do acervo documental histórico da instituição (VECHIA & 

LORENZ, 1998). 

O primeiro programa completo resgatado data de 1850, é o 

“Programa de Exame para o ano de 1850”, no qual há a prescrição restrita de 

conteúdos referentes à Cartografia, com apontamentos sobre “Movimentos dos 

astros”, “Formas da Terra”, “Linhas Imaginárias” e “Latitudes e Longitudes”. Nesse 

sentido, o programa de conteúdos proposto por Quaresma Torreão, em seu 

compêndio, é mais extenso. Notamos uma complexificação dos conteúdos 

cartográficos, somente um pouco mais tarde, no “Programa de Ensino para o ano de 

1862”, no qual temos, além da prescrição do trabalho com “Movimento dos Astros” e 

“Linhas Imaginárias”, a inclusão de conteúdos referentes à “Orientação”, “Escala 

Geográfica” e mapas, como planisférios e mapas topográficos. 

No período de estabelecimento desses primeiros programas de 

ensino para o Colégio Pedro II, surge, entre as obras didáticas mais indicadas, o 

livro do padre e jurista Thomaz Pompeu de Souza Brasil, intitulado “Compendio 

elementar de Geographia Geral e Especial do Brasil”, publicado por uma das 

livrarias mais tradicionais do Rio de Janeiro, a Eduardo & Henrique Laemmert 

Editores. Sua primeira edição é datada, provavelmente, do final da década de 1850, 

porém a versão que consultamos no acervo da Biblioteca Nacional data de 1864. 

Na página de rosto do “Compendio Elementar de Geographia Geral 

e Especial do Brasil”, Souza Brasil relata que a obra é “Adoptada no Collegio de 

Pedro II, nos Lycêos e Seminários do Império” e que vinha sendo reeditada devido à 

vasta aceitação do público escolar. Ali declara o autor, 

 

 
O acolhimento que tem recebido este compendio, provado pelo rápido 
consumo de três edições, e pela aceitação nos collegios, lycêos publicos da 
capital do imperio, e provincias, assim como nos estabelecimentos de 
ensino particular, nos anima a emprehender a presente edição, que 
esperamos sahirá mais perfeita e espurgada, que as anteriores. (SILVA 
BRASIL, 1864) 

 

 

Como já comentamos, Souza Brasil era docente do Lyceu do Ceará, 

em Fortaleza, nas cadeiras de História e Geografia, e mantinha estreitas relações 
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com o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), sediado no Rio de Janeiro, 

onde atuava como membro pesquisador. 

Na apresentação dessa quarta edição, o autor ressalta a importância 

da Geografia como ciência que auxilia no entendimento do contexto e da realidade 

humana naquele momento, assim como a importância de conhecer os processos 

naturais. Esse discurso mostra-se bastante atual, sendo muito parecido com as 

justificativas que autores contemporâneos utilizam para justificar o ensino da 

Geografia na escola, discurso que surge não só nos textos de apresentação, como 

também em seções iniciais intituladas como, por exemplo, “Para que serve a 

Geografia?” ou “Por que aprender Geografia?”. 

 

 
A Geographia sendo a descripção da terra em geral, e de suas divisões 
politicas em particular, não é uma sciencia estacionaria; porque todos os 
dias o horizonte dos conhecimentos humanos dilata; fazem-nos novas 
descobertas; e novas conquistas vem enriquecer o thesouro que a sciencia 
accumula de geração em geração. 
Não só o mundo physico soffre alterações como quasi sempre as 
circumscripções politicas se modificão, ora por annexações, ora por 
separações, e conquistas. A sciencia tem pois a obrigação de acompanhar 
esse movimento, se quizer exprimir fielmente o estado actual do mundo, ou 
dos paizes que descreve. (SILVA BRASIL, 1864) 

 

 

Esse discurso de uma ciência que evolui de acordo com as “novas 

descobertas” e as “novas conquistas” podemos entender que está alinhado com 

uma visão determinista do espaço, como podemos comprovar por meio da 

reprodução, por parte de Souza Brasil, de um texto do filósofo francês Victor Cousin: 

 

 
Daí-me a carta de um paiz, sua configuração, seu clima, suas águas, seus 
ventos, e toda sua geographia physica; informai-me de suas producções 
naturaes, de sua flora, de sua zoologia, etc, e eu me comprometto a dizer-
vos a priori qual será o homem deste paiz, e que logar gozará na historia; 
não accidental, mas necessariamente; não em tal época, mas em todas; 
emfim a Idea que este paiz é chamado a representar. (Cousin, Cours de 
Philosophie) 

 

 

Outro aspecto importante que destacamos no texto de apresentação 

refere-se àquele que ressalta o caráter multidisciplinar da Geografia e as interfaces 
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que esta ciência, ainda em estruturação, estabelece com outros campos do 

conhecimento científico, assim como os cuidados necessários com seu objeto de 

estudo, como forma de não descaracterizar a disciplina. 

 

 
A Geographia soccorre-se a varias sciencias accessorias para preencher o 
seu fim; mas nem por tomar a Cosmogonia, a Astronomia, Geologia, 
Physica, Historia natural, Estatística, Economia politica certos princípios 
geraes, deve invadir o dominio dessas sciencias; por que seria um abuso 
que desnaturaria o seu fim. (SILVA BRASIL, 1864) 

 

 

Na realidade, encontramos nesse discurso de Souza Brasil 

evidências da origem de uma característica que vai marcar profundamente o saber 

geográfico escolar preparado pelos livros escolares: seu caráter multidisciplinar e 

cientificamente eclético. Lestegás (2002) mostra-nos que, de acordo com suas 

concepções sobre a disciplina que ensina e de seu próprio ofício, o professor pode 

ancorar-se, em seu fazer docente, sob uma ou outra corrente teórica ou área do 

conhecimento. Entretanto, devido à tradição, às demandas contraditórias e ao 

caráter pretensamente neutro do discurso que procura transmitir oralmente ou de 

forma escrita (na forma de vulgatas, por exemplo), ele é obrigado e, por vezes, 

condicionado a buscar informações e conceitos em fontes diversas de 

conhecimento. Nesse sentido, entendemos que os professores-autores já 

elaboravam os livros-textos da época, baseados em uma crença muito próxima a 

essa ideia, como forma de garantir um estofo conceitual ao seu trabalho. 

Ainda sobre o texto de apresentação da obra, outro aspecto 

importante que identificamos foi a indicação das bases de informações e de dados 

que o professor-autor utiliza para confeccionar a obra: 

 

 
Para a revisão desta edição, recorremos aos mais modernos tratados de 
Geographia, Revistas, Annuaes Estatisticos para os paizes europeus; e 
para o Brasil, além das Memórias, e escriptos publicados pelo Instituto, e 
por alguns homens de letras, consultamos e extrahimos dos relatorios dos 
presidentes, e ministros todos os dados officiaes: infelizmente na parte 
estatistica esses documentos nem sempre merecem inteira confiança; mas 
por emquanto são as fontes mais seguras da topographia, e estatistica do 
Brasil. (SILVA BRASIL, 1864) 
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Com essas colocações, o autor nos mostra que várias são as fontes 

de informações e de dados que ele busca consultar para a atualização e reparação 

do texto a cada nova edição. Isso nos leva a entender que, em parte, caem por terra 

as afirmações de Issler (1973) e Vlach (2004), os quais consideravam em seus 

trabalhos que a Geografia ensinada nos compêndios e programas oficiais no século 

XIX baseava-se quase que exclusivamente em textos didáticos estrangeiros e na 

obra do Padre Manuel Aires do Casal. Souza Brasil não nega a busca de 

informações e a compilação de materiais didáticos anteriores à sua obra, mas aqui 

nos mostra também um esforço em relação à busca de informações fidedignas, 

oficiais e, se assim poderíamos dizer, mais “científicas”, quando consulta as 

publicações do “Instituto”, neste caso específico, o Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro, do qual era membro. De acordo com Bittencourt (2004), o IHGB foi local 

de poder político durante quase todo o período do Império. Encontrava-se na lista de 

seus membros do período vários nomes de professores do Colégio Pedro II, os 

quais eram, ao mesmo tempo, autores de importantes obras didáticas do 

secundário. Segundo a autora, esses professores-autores tinham estreita ligação 

com o poder institucional responsável pela política de ensino do Estado, e, dessa 

forma, encontravam-se no “lugar” onde boa parte do saber transposto para os 

programas oficiais e os compêndios didáticos era produzido. 

 

 
A primeira interlocução que os autores estabeleciam era exatamente com o 
poder educacional institucionalmente organizado. O “lugar” de sua produção 
situava-se junto ao poder e realizava-se para consolidar o poder instituído 
por intermédio dos colégios destinados à formação das elites, dialogando 
com intelectuais e políticos responsáveis pela política educacional. O 
mesmo ocorreu com alguns dos autores das províncias que estavam 
ligados a institutos congêneres [caso de Souza Brasil]. [...]. 
(BITTENCOURT, 2004, p. 481) 

 

 

No que se refere à estrutura de conteúdos do livro, a obra de Souza 

Brasil reproduz a de postillas antigas e do próprio compêndio de Quaresma Torreão, 

em que, na primeira parte, são desenvolvidas “noções geraes”, com conceitos de 

Astronomia, Cartografia e Geografia Física, a segunda parte aborda aspectos 

naturais, populacionais e econômicos descritivos dos continentes e países do 

mundo, e uma terceira parte final apresenta descrições dos aspectos já citados das 
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províncias brasileiras, baseando sua estrutura de conteúdos e de vulgatas bem ao 

modelo da “Corographia Brasílica”, de Aires do Casal. 

Vejamos o sumário da primeira parte do livro, referente aos 

conteúdos de Cosmografia e Geografia Astronômica. 

 

 
Imagem 4 – Sumário da obra “Compendio elementar de Geographia Geral e 

Especial do Brasil”, de Thomaz Pompêu de Souza Brasil, de 1864 
 

 

Quase a totalidade dos compêndios produzidos na época do 

trabalho de Souza Brasil era em volume único, contendo em média entre 500 e 600 

páginas, para servirem a todas as séries do secundário. De maneira geral, as obras 

seguiam o plano dos programas de conteúdos estabelecidos no Colégio Pedro II, 

ainda que, especificamente na obra de Souza Brasil, este apresentava, no caso da 

Cartografia, conteúdos diversificados do Programa de ensino de 1862. Analisando a 

“Planilha Geral Histórica de Conteúdos de Cartografia”, percebemos que, com 

exceção dos conteúdos de “Formas da Terra/Movimentos dos Astros” e “Linhas 

Imaginárias/Paralelos e meridianos”, os demais conteúdos prescritos no currículo e 

no compêndio de Souza Brasil não coincidem. Esse autor propõe, por exemplo, o 

trabalho com formas geométricas e de objetos, o trabalho específico com os 

Hemisférios Terrestres e com as noções de Latitude e Longitude. 
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Assim, no capítulo I, intitulado “Preliminares”, as vulgatas dos 

conteúdos ligados à Cosmografia são desenvolvidas na forma de definições de 

elementos de Geometria, como linhas, ângulos, raios, circunferências, etc. Elas são 

retomadas no capítulo VI, em que servirão para um trabalho de cartográfico de base 

com os conteúdos, as definições são aprofundadas, e cada elemento é nomeado, de 

acordo com sua função. Na realidade, nos onze primeiros capítulos encontra-se a 

base da Cosmografia ou da Geografia Astronômica ou Matemática, com todos os 

princípios e noções que preparariam o trabalho com uma cartografia de base na sala 

de aula, estrutura de conteúdos que se repetiriam por décadas nos livros didáticos 

produzidos por diversos autores. 

 

 

4.4 A EXPANSÃO DO MERCADO DE LIVROS ESCOLARES E O ENSINO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO 

NO BRASIL 
 

 

As últimas décadas do século XIX tornam-se um período de 

importantes transformações no cenário educacional e editorial brasileiro. De acordo 

com Colesanti (1984), com a Proclamação da República, no ano de 1889, emerge 

uma classe social importante no país, formada por intelectuais, pequenos 

comerciantes, profissionais liberais e militares, que buscavam suplantar as 

estruturas arcaicas e tradicionais do Império, as quais eram fomentadas pela sua 

aristocracia escravocrata. A inspiração para o discurso que embasaria esse novo 

modelo de sociedade, e levaria a nação às transformações necessárias, colocando-

a no contexto de modernidade do mundo europeu ocidental, estava nos livros, 

revistas e periódicos que passaram a ser consumidos como nunca, fazendo que o 

mercado editorial brasileiro deixasse para trás os tempos das velhas e acanhadas 

tipografias. 

Gasparello (2002) mostra que, nesse período, as livrarias passam a 

ampliar suas funções, deixando de ser meras distribuidoras de livros importados (já 

que, até então, a produção nacional era muito restrita), para se transformarem em 

importantes editoras. 

Além da publicação de periódicos, como jornais e revistas, as 

editoras também passaram a apostar no mercado de livros didáticos nacionais. As 
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pioneiras nesse ramo são as editoras Garnier e Laemmert, do Rio de Janeiro, que 

iniciam sua atuação no mercado de didáticos ainda nas duas últimas décadas do 

século XIX. 

Issler (1973) revela que, além do Distrito Federal, em outras capitais 

de províncias há um forte incremento do mercado editorial, com a produção de 

materiais escolares (inclusive de Geografia) por autores locais, como o que ocorreu 

em São Paulo, em Porto Alegre, em Recife e em Belém do Pará. 

Segundo Hallewell (1985) e Gasparello (2006), essas editoras 

produziam, a princípio, obras traduzidas de livros didáticos franceses, que eram 

“adaptadas” para compêndios com o formato de obras nacionais. 

Lorenz (2007) explica que, nos estudos sobre os documentos 

históricos do Colégio Pedro II, realizados por esse autor e pela professora Ariclê 

Vechia entre 2002 e 2007, estes conseguiram listar os títulos de manuais didáticos 

utilizados nessa instituição de ensino em várias disciplinas, da segunda metade até 

o final do século XIX, mostrando uma forte predominância de livros franceses. Dos 

35 livros didáticos indicados nas bibliografias finais dos programas de ensino do 

colégio, trinta (30) eram escritos por autores franceses. Essa realidade não era 

diferente no caso de Geografia. Veja as tabelas de materiais didáticos utilizados no 

Colégio Pedro II, organizado por Gasparello (2006) e por nós adaptada. 

 

 

Quadro 8 – Materiais didáticos (século XIX) 
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Quadro 9 – Materiais didáticos (século XIX – 1870-1900) 
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4.5 O COMPÊNDIO “A TERRA ILUSTRADA”, TRADUZIDO E ADAPTADO PELO PROFESSOR 

EUGENIO DE BARROS RAJA GABAGLIA 
 

 

Entre os livros didáticos franceses mais representativos, adaptados 

e traduzidos para as aulas de Geografia no Colégio Pedro II durante a década de 

1890, está a obra “Terra Ilustrada. Geographia Universal: Physica, Etnographica, 

Politica, Economica das cinco partes do mundo”, preparada, em sua versão 

nacional, pelo professor Eugenio de Barros Raja Gabaglia e publicada pela Livraria 

Garnier, do Rio de Janeiro. 

Publicada originalmente com a denominação “La Terre Illustrée”, de 

1884, essa obra já era importada e usada em sua versão francesa nos principais 

estabelecimentos de ensino secundário do país. Contudo, entendemos que, nesse 

caso, não se trata meramente de um trabalho de tradução executado por Raja 

Gabaglia, mas de uma obra que, além do texto original traduzido, recebeu novos 

conteúdos e adaptações para se adequar ao programa escolar brasileiro. O texto do 

frontispício do compêndio comprova esse aspecto, relatando que a obra foi 

“Augmentada e refundida”, pelo professor referido, lente do “Gymnasio Nacional” 

(denominação recebida pelo Colégio Pedro II na época) e da “Escola Naval e 

Polytecnica do Rio de Janeiro”. 

Comparativamente aos conteúdos de cartografia analisados na 

planilha geral, a obra adaptada pelo professor Raja Gabaglia é mais completa e 

extensa que o “Programa de Ensino para o Ano de 1882”, do Colégio Pedro II, no 

qual encontramos apenas a prescrição dos conteúdos de “Forma da Terra e 

Movimento dos Astros”, “Linhas Imaginárias/Paralelos e Meridianos” e “Latitude e 

Longitude”. Além desses conteúdos, a adaptação da obra levou em conta também 

“Formas Geométricas”, “Formas dos objetos”, “Hemisférios terrestres”, “Mapas e 

Globo terrestre”. 

Diferentemente dos demais autores de compêndios analisados até 

agora, o professor Eugenio Raja Gabaglia fazia parte do corpo docente do referido 

Gymnasio Nacional, sendo admitido aproximadamente na mesma época da 

publicação desse trabalho didático. De fato, Raja Gabaglia ingressou nessa 

instituição como lente da cadeira de Ciências Físicas e Matemática. Nesse sentido, 

tornam-se fortes as evidências, em nossa análise, de que a questão da formação do 
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docente não se consolidava como barreira à atuação como professores-autores de 

compêndios em diferentes disciplinas, sendo que muitos deles, na realidade, 

lecionavam mais de uma matéria, configurando-se como “professores polivalentes”. 

Além disso, parece relevante ressaltar, também, o fato de que a própria formação do 

professor Raja Gabaglia o tenha influenciado na seleção dos conteúdos da obra, 

visto que, com base em uma análise da planilha geral, podemos notar que é a partir 

de seu trabalho que se inicia o desenvolvimento dos conteúdos sobre “Formas 

Geométricas” e “Formas dos objetos”, como uma espécie de “pré-requisito” ao 

trabalho com os demais conteúdos de Geografia Astronômica e Cosmografia, nos 

livros didáticos publicados a partir de então. Entretanto, mesmo sendo conteúdos 

novos, são tratados no mesmo formato de vulgatas, organizadas em tópicos ou 

pontos, para serem memorizados pelos alunos. Segundo um dos artigos que 

elogiam o trabalho da obra, publicado na seção “Apreciações”, nas páginas iniciais 

do livro, a concisão e a organização interna do texto facilitam a “recitação” dos 

“pontos” pelos alunos. Por isso a obra é considerada, pelo o autor do referido artigo, 

como uma excelente “publicação de vulgarização”. 

Reproduzimos a seguir a página de número 5 do livro, na qual o 

autor desenvolve vulgatas de definições de “Cosmografia e Astronomia” e de astros 

e corpos celestes, no início do conteúdo correspondente a “Formas e Movimentos 

da Terra”, como exemplo típico do texto em “pontos”: 
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Imagem 5 – Conteúdo da página 5 do livro “Terra Ilustrada. Geographia Universal: 

Physica, Etnographica, Politica, Economica das cinco partes do mundo”, do início da 
década de 1890, traduzido e adaptado pelo professor Eugenio Raja Gabaglia 
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Caracteriza-se aqui um tipo de vulgata ideal ao trabalho de 

memorização pelos alunos, baseado em definições de conceitos e organizado em 

um texto conciso e simples, com o uso de verbos diretos, como, por exemplo: “Os 

astros e os corpos cellestes são [...]”, “O Sol é [...]”, “Os planetas são [...]”. 

Destacam-se na página os comentários ou notas de curiosidades, que trazem mais 

informações a respeito dos elementos definidos pelo autor. 

Ainda que o autor reproduza o formato de vulgatas já consolidado e 

por nós analisado em compêndios anteriores, devemos ressaltar que a obra 

traduzida e adaptada por Raja Gabaglia apresenta, por outro lado, uma série de 

novidades em termos de estrutura editorial, uma espécie de transição entre os 

antigos compêndios e os modernos livros didáticos de Geografia. Entre esses novos 

elementos estruturais estão as seções de “notas de curiosidades”, de “etimologia e 

ortografia de termos”, as propostas de exercícios cartográficos, os quadros sinóticos 

para a recapitulação dos conteúdos e a inserção dos famigerados “questionários”. 

Outro elemento estrutural inédito é a presença da seção denominada “Plano da 

Obra”, na qual pela primeira vez identificamos uma espécie de “Guia do Mestre”, 

presente claramente em um compêndio de Geografia e que se propõe a instruir o 

professor no uso desse material, ressaltando os aspectos didático-pedagógicos mais 

importantes de sua estrutura editorial. 

 

 

4.5.1 Imagens e vulgatas: transformações no mundo do livro didático 
 

 

O título da obra analisada “Terra Ilustrada”, remete ao principal 

aspecto sobre o qual nos debruçaremos neste item. Isso porque, provavelmente, 

essa obra deva ser um dos primeiros livros didáticos ilustrados de Geografia 

impressos no Brasil. Trata-se de uma inovação que a Livraria Garnier trouxe para o 

mercado editorial brasileiro, propondo um compêndio — ainda aqui o tratamos com 

essa denominação, pois se refere a um trabalho baseado em vulgatas de outros 

autores franceses consagrados até então, ou seja, também se apresenta como um 

trabalho de compilação —, mas que reúne a esse fato a possibilidade técnica e 

financeira de, naquele momento, inserir imagens, avançando no didatismo proposto 

pelos materiais escolares da época. 
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Inicia-se, assim, uma nova fase na produção de materiais didáticos, 

em que a vulgata passa a ter o apoio determinante de imagens em sua tarefa de 

“transpor” conceitos e conteúdos. Para realizarmos essa análise, apoiamo-nos, 

sobretudo, em Bittencourt (2003), que discute a importância didático-pedagógica das 

imagens e ilustrações nos livros escolares de História. Segundo essa autora, “A 

reflexão sobre as diversas ilustrações dos livros didáticos impõe-se como uma 

questão importante no ensino das disciplinas escolares pelo papel que elas têm 

desempenhado no processo pedagógico [...]” (BITTENCOURT, 2003, p. 70). 

Destacam-se também as ideias de Belmiro (2000, p. 11), quando nos coloca que, 

“[...] Ao longo da história de inserção da imagem em diferentes instâncias do espaço 

escolar e materiais produzidos para esse espaço, o livro didático vem se destacando 

como um importante suporte de sua veiculação em projetos pedagógicos. [...]”. 

Nesse sentido, devemos esclarecer que não se pretende, neste 

trabalho, desenvolver discussões a cerca da imagem como “linguagem visual” ou 

como “representação simbólica”, ou ainda dos fatores que envolvem sua leitura, o 

que nos remeteria à questão do processo de construção de sentidos, o qual envolve 

a “intencionalidade do autor, a materialidade do texto e as possibilidades de 

ressignificação pelo leitor”, como bem nos coloca Orlandi (1999). O que nos 

propomos, aqui, é compreender a importância que a introdução de ilustrações 

(mapas, gravuras, esquemas) nos livros didáticos de Geografia, há mais de um 

século, vem adquirindo como recursos dentro da “cultura histórica escolar”, já que, 

segundo Bittencourt (2003), a reflexão sobre o papel que essas imagens 

efetivamente desempenham no processo de ensino e aprendizagem é escassa. 

Ainda de acordo com essa autora, 

 

 
Para entender um livro didático é preciso analisá-lo em todos os seus 
aspectos e contradições. Ele é portador de textos que auxiliam, ou podem 
auxiliar o domínio da leitura escrita em todos os níveis de escolarização, 
serve para ampliar informações, veiculando e divulgando, com uma 
linguagem mais acessível, o saber científico. Possibilita, igualmente, a 
articulação em suas páginas de outras linguagens além da escrita, que 
podem fornecer ao estudante uma maior autonomia frente ao 
conhecimento. Por seu intermédio, o conteúdo programático da disciplina 
torna-se explícito e, dessa forma, tem condições de auxiliar a aquisição de 
conceitos básicos do saber acumulado pelos métodos e pelo rigor científico 
[...]. (BITTENCOURT, 2003, p. 73) [grifo nosso] 
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Dessa forma, entendemos que a obra traduzida e adaptada pelo 

professor Raja Gabaglia apresenta-se como um marco, pois inova ao apresentar 

imagens de natureza diversa, sobretudo gravuras, esquemas e mapas, uma 

novidade baseada nos avanços gráficos da época, com o aprimoramento das 

máquinas e das técnicas de impressão. Já na época de publicação do trabalho, a 

relevância desse aspecto fica clara por meio das declarações e comentários dados 

por especialistas em ensino e em Geografia na França (como professores e editores 

de revistas pedagógicas) e publicados na seção “Apreciações”, nas páginas iniciais 

do livro. Vejamos algumas delas: 

 

 
O auctor illustrou sua obra com muitas figuras gravadas em madeira e 
perfeitamente desenhadas e executadas. Notámos a nitidez das referentes 
aos diagrammas e objectos téchnicos, a elegância artística das que 
representam vistas panorâmicas ou monumentos. [...] 
Ninguém melhor que o auctor d’esta obra conhece o meio de facilitar a 
assimilação das noções connexas à Geographia, recorrendo 
alternadamente à memória, à vista, à imaginação dos alumnos e às 
reproducções de mappas que se acham como um ponto essencial em seu 
methodo [...]. 

 

 

Dentre as ilustrações que compõem o capítulo com conteúdos de 

Cartografia, cabe ressaltar aquelas que dão apoio didático direto às vulgatas 

desenvolvidas nas páginas. Vejamos os mais importantes: 

 

 
Imagem 6 — Esquema que busca comprovar a esfericidade da Terra 
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Imagem 7 — Ilustração13 que busca representar os hemisférios Oriental e Ocidental 

da Terra 
 

 

 
Imagem 8 — Conjunto de ilustrações que demonstram a bússola (aparelho) e o 

desenho da rosa dos ventos 
 

 

                                                 
13 Essa ilustração já envolve a técnica de sombreamento para dar a ideia de volume. 
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Imagem 9 — Ilustração que se tornará “célebre” nos livros didáticos de Geografia, 

que “ensina”, nos conteúdos de Cartografia, como estabelecer a direção correta dos 
pontos cardeais, a partir de uma determinada posição 

 

 

 
Imagem 10 — Conjunto de ilustrações que representam as principais linhas, eixos e 

pontos imaginários da Terra 
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Imagem 11 — Conjunto de ilustrações que representam as linhas imaginárias dos 

paralelos e meridianos, com suas respectivas graduações, e que auxiliam na 
compreensão dos conceitos de latitude e longitude 

 

 

Segundo Bittencourt (2003), Ernest Lavisse, historiador francês e 

autor de diversas e importantes obras didáticas de História, publicadas no início do 

século XX, afirmava que as ilustrações presentes nos compêndios serviriam para 

facilitar a memorização dos conteúdos. Para isso, o autor deveria ter cuidados 

especiais em apresentar, no corpo da página, o texto escrito intercalado com as 

imagens que reforçassem as explicações ou definições dadas. Além disso, as 

legendas explicativas, inseridas abaixo de cada ilustração, indicariam o que o aluno 

deveria observar, reforçando as ideias contidas no texto, aspectos que identificamos 

com forte presença na obra de Raja Gabaglia. 

Além de esquemas e gravuras, devemos destacar ainda alguns 

comentários realizados a respeito dos mapas disponibilizados na obra, os quais, 

segundo os especialistas, facilitariam os trabalhos cartográficos em sala de aula, 

nesse caso, os exercícios-tipo de reprodução de mapas. 

 

 
Entre as innovações que nos parecem aproveitar muito n’um livro 
elementar, chamamos a attenção para os mappas que elle denomina semi-
mudos, que representam em mui pequena escala, mas com grande 
exactidão de contornos, os continentes e os principaes paizes. Estas 
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reproducções são feitas com muita clareza, se bem que em ponto pequeno, 
pois são contidas dentro dos paragraphos de texto. N’ellas se acham 
expressas por um systema de perfis a orographia simplificada dos paizes, 
n’elllas se acham tambem o logar das principaes cidades designadas cada 
uma pela primeira lettra do nome d’ellas. Isto evita muitas vezes de se 
consultar o atlas e constitue ao mesmo tempo um util processo 
mnemotechnico. 

 

 

Ainda em uma análise mais apurada, observamos no texto do “Plano 

da Obra” instruções voltadas ao desenvolvimento de atividades cartográficas, as 

quais vão caracterizar uma “tradição” em termos de exercícios-tipo em livros de 

Geografia. De acordo com o autor, são habilidades importantes a serem 

desenvolvidas pelos alunos nas aulas de Geografia: 

 

 

 Traçar “croquis” das cartas dos países estudados e reproduzi-los em 

cadernos especiais (o famoso “caderno de cartografia”, vendido até 

hoje em papelarias); 

 Indicar acidentes geográficos possíveis de serem desenhados como o 

contorno de territórios, os rios, as montanhas, localização de cidades, 

etc.; 

 Nomear somente os elementos designados pelo professor, a fim de 

evitar confusões gráficas. 

 

 

Outra “tradição” consolidada nesse período, e que identificamos na 

obra, está ligada ao trabalho com os conteúdos de ““Formas Geométricas” e 

“Formas dos objetos”. Entendemos que esses conteúdos, em geral definições de 

formas geométricas, como corpo, superfície, linha, ponto, ângulos, retas, curvas, 

etc., serviam de base para que o professor pudesse desenvolver, em sala de aula, 

atividades de aperfeiçoamento do processo de memorização dos contornos do mapa 

de uma região ou território, por meio do desenho geométrico primitivo ou intuitivo. 

Nessas atividades, o aluno deveria fazer relação entre as formas dos mapas vistos 

nos atlas e os livros apresentados, associando-as a determinadas formas 

geométricas que eram desenhadas nos “cadernos de cartografia”. Issler (1973, p. 

81) explica o método adotado na época: 
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O processo consistia em associar-se, pelo desenho, o contorno de um 
mapa a uma figura geométrica, a um polígono, a um grupo conjugado de 
figuras geométricas ou a um conjunto de linhas e intersecções geométricas. 
Construído o “esqueleto”, traçava-se o contorno externo e concluía-se o 
mapa. 
Esse processo de “decorar um mapa” era justificado como um processo 
para mentalizar o contorno do país ou do continente. A técnica era reputada 
como de grande valor pedagógico. [...] 

 

 

De acordo com o autor de “Terra Ilustrada”, o exercício cartográfico 

é “o mais importante” tipo de atividade a ser desenvolvido nas aulas de Geografia, 

pois possibilita aos alunos o domínio da representação das coisas em suas formas 

mais variadas, de suas características e de suas posições espaciais relativas. 

 

 

 

4.5.2 Marcas de um saber geográfico clássico e erudito 
 

 

Ainda de acordo com os comentários dos especialistas franceses 

sobre a obra “Terra Ilustrada”, parece-nos importante destacar o seguinte trecho 

 

 
Temos à vista um excelente livro, como este deveria haver muitos, e poucos 
ha. Alem de ser uma obra classica, methodica, concisa, um trabalho de 
erudição, cheio de algarismos e de factos, é também um livro agradável de 
leitura geographica feito não só para os alumnos como também para as 
pessoas grandes, para as pessoas da sociedade e os professores. [...]. Não 
obstante, [...] tal qual é, tem o seu logar marcado em todas as bibliothecas 
escolares bem surtidas, e em cima da mesa de todos aquelles que gostam 
de geographia. [grifo nosso] 

 

 

Por meio da análise realizada, encontramos indícios, agora 

reforçados no discurso de um dos especialistas franceses citados acima e extraído 

das páginas iniciais da obra de Raja Gabaglia, de que, além de seu valor didático, 

todo esse destaque para o uso de imagens, também, reforçava na época o 

desenvolvimento, na escola, de um saber geográfico clássico, um saber de natureza 
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erudita, muito mais do que um saber científico, visto que o livro didático serviria 

como fonte de informações para qualquer pessoa da sociedade, não só ao aluno ou 

ao professor, sendo visto, portanto, como um verdadeiro almanaque, do qual se 

retira um conhecimento altamente enciclopédico. 
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5. CAPÍTULO 4 – PROFESSORES-AUTORES, REFORMAS CURRICULARES E A 
CARTOGRAFIA NOS LIVROS DIDÁTICOS DA PRIMEIRA REPÚBLICA (1905-
1936) 
 

 

No início da década de 1910, em plena Primeira República, os 

negócios editoriais envolvendo livros didáticos no Brasil passaram a crescer 

vertiginosamente, sobretudo, devido aos investimentos feitos nesse segmento 

editorial por livreiros como os irmãos Laemmert, a família Garnier e Francisco Alves. 

Este investiu, de forma pioneira, numa linha permanente de livros escolares, os 

quais se diferenciavam pelo fato de serem materiais produzidos por autores 

nacionais. Segundo Hallewell (1985), isso fora um ponto de forte vantagem sobre os 

demais materiais traduzidos, existentes no mercado, os quais, segundo esse autor, 

jamais poderiam se adaptar tão bem às condições ou aos currículos locais. A 

maioria dos materiais escolares nacionais era de autoria de professores do Colégio 

Pedro II, ou de outras instituições de ensino do país, cujas obras eram aprovadas 

pela congregação da referida instituição. 

De acordo com Issler (1973), esse período também é marcado por 

uma notória melhora na apresentação gráfica, na paginação e na diagramação dos 

livros escolares. A partir de então, surgem as primeiras reproduções de estampas a 

traço e as primeiras ilustrações fotográficas reproduzidas em clichês. 

A principal alavanca para toda essa revolução do mercado editorial 

brasileiro no início do século XX, sobretudo, no que diz respeito à produção de livros 

escolares, foi a ampliação do sistema de ensino no país, com o aumento 

exponencial de alunos matriculados, conforme revela a tabela a seguir. 
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Tabela 1 – Evolução do número de matriculas no Brasil (1888-1930) 

 

 

Com base nos dados da tabela é possível perceber que, com grande 

número de crianças, o ensino primário foi o segmento que mais cresceu. Contudo, o 

foco do crescente mercado editorial de livros escolares no Brasil é o ensino 

secundário. Isso ocorre porque o ensino primário, ainda que tenha sido alvo de 

diversas discussões pedagógicas14 durante as últimas décadas do século XIX, 

adentra o século XX sofrendo das mesmas mazelas de que padecia durante o 

Império, ou seja, a precariedade das escolas, a falta de recursos financeiros e a 

negligência na formação de professores preparados para exercer a função entre 

outras. Sobre essa situação, Hallewell (1985) reproduz o relato do viajante William 

Cook, publicado na obra Through the Wilderness of Brazil, traçando um pequeno 

cenário da educação primária em nosso país, por meio do qual descreve a rotina de 

um professor e o funcionamento de uma escola pública por ele visitada na primeira 

década do século XX. 

 

 

                                                 
14 Durante as décadas de 1870 e 1880 uma série de conferências pedagógicas foi desenvolvida no 
sentido de promover reformas renovadoras na educação do país, visando à ampliação da quantidade 
de escolas, assim como modificações nos métodos de ensino. De acordo com Issler (1973), vários 
documentos foram publicados com pareceres e indicações sobre o ensino de Geografia. Dentre 
esses pareceres, talvez o mais importante tenha sido o de Ruy Barbosa, que usou como parâmetro 
para tecer suas análises a posição de vanguarda de ensino, na qual se encontravam os programas 
de ensino de Geografia na Europa e nos Estados Unidos, sobretudo, aqueles voltados ao ensino 
primário. Entretanto, voltando-se para a realidade escolar brasileira da época, Ruy Barbosa conclui 
que nos encontrávamos muito distantes de tais patamares educacionais, indicando como principal 
empecilho ao seu alcance o despreparo e a má-formação de nosso corpo de magistério à época. 
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Esse homem fora empregado pela prefeitura, por um salário de cerca de 
dez dólares por mês, para manter uma escola em sua própria casa, 
frequentada por dez ou doze meninos. Não havia livros impressos em uso 
nessa escola. A educação dos meninos consistia em aprender leitura e 
escrita, tabuada de multiplicação e talvez um pouco de adição e subtração. 
A prefeitura exigia que essa escola [...] funcionasse das 7 às 10 da manhã, 
[...] mas o professor [...] fazia uma sessão vespertina das 2 às 4, grátis [...]. 
Inúmeras escolas, como a que acabamos de descrever, raramente 
possuem uma página que seja de material impresso, sendo usada para a 
aula leitura de uma carta escrita por algum comerciante [...]. As crianças 
estudam em voz alta e em conjunto [...]. Não há escolas na zona rural, 
exceto quando um criador de gado ou fazendeiro emprega um governante 
ou um tutor. 
[...] As escolas semibárbaras acima descritas são mantidas em locais que 
mais parecem estábulos, carentes de todo o tipo de equipamento, exceto 
bancos e carteiras rústicos. (HALLEWELL, 1985, p. 207) 

 

 

Com exceção das escolas do Distrito Federal e daquelas localizadas 

nas capitais das províncias mais ricas, como São Paulo e Minas Gerais, o cenário 

traçado acima poderia ser estendido para a maior parte do país. Colesanti (1984, p. 

11-12) mostra que 

 

 
A constituição de 1891 garantia a participação dos municípios e de 
particulares no ensino. O sistema educacional possuía apenas duas 
estruturas originárias dos tempos imperiais: a federal que se preocupava 
com a formação das elites e era constituída de escolas do ensino 
secundário e superior e a estadual que poderia instituir escolas de todos os 
graus, o que, entretanto, não ocorria devido aos parcos recursos 
econômicos de que os estados dispunham, fazendo como que a sua 
participação na educação fosse restrita somente à educação de primeiro 
grau. 

 

 

Segundo Hallewell (1985, p. 208) o “[...] ensino primário (isto é, de 

massa) e formação de professores ficavam, como nos Estados Unidos, por conta de 

cada Estado, muitos dos quais não tinham os recursos para cumprir com suas 

responsabilidades adequadamente [...].” Nesse sentido, ainda segundo esse autor, a 

educação primária gratuita e universal, introduzida no Império, permanecia durante 

os primeiros anos da República como um conceito abstrato. 
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5.1. REFORMAS EDUCACIONAIS E A “TRADIÇÃO ESCOLAR” BASEADA EM UMA GEOGRAFIA 

CLÁSSICA PARA O ENSINO SECUNDÁRIO 
 

 

De maneira semelhante ao ensino primário, o ensino secundário 

também foi alvo de intensas discussões havendo, inclusive, mudanças no próprio 

foco nas humanidades, pois, segundo Gasparello (2002), havia durante o período 

republicano a emergência de novos conhecimentos científicos e de novas 

necessidades sociais, que provocaram um deslocamento das finalidades da 

instrução secundária no país. Para Colesanti (1984), marcaram esse período a 

reestruturação dos programas oficiais de ensino, a “renovação”, em parte, dos 

métodos em sala de aula e a instalação, no Colégio Pedro II, de seis cursos técnicos 

de nível médio, além do curso de humanidades que, como vimos no capítulo 3, já 

existia desde a sua instalação. 

No que diz respeito à reestruturação dos programas de ensino, o 

governo central da República promoveu uma série de reformas educacionais, 

buscando adequar o sistema de ensino nacional às transformações políticas, 

econômicas e sociais que decorreram da mudança do regime imperial, para o 

regime republicano. 

Assim, durante a Primeira República, ocorreram cinco reformas 

educacionais importantes nos níveis primário, secundário e superior. Essas reformas 

ficaram conhecidas pelo nome dos ministros que as promulgaram. Em ordem 

cronológica, tivemos as seguintes reformas educacionais: Benjamin Constant 

(1890), Epitácio Pessoa (1901), Rivadávia Correa (1911), Carlos Maximiliano (1915) 

e Rocha Vaz (1925). 

No entanto, a análise dos programas oficiais de Geografia para o 

ensino secundário, propostos em cada uma das reformas educacionais acima (os 

programas na íntegra estão no Anexo III), revelou que, com exceção de algumas 

mudanças de carga horária, os conteúdos a serem trabalhados nessa disciplina 

sofreram poucas alterações, e sua distribuição nas séries que compunham esse 

segmento de ensino no período também pouco modificou. Na realidade, o aspecto 

mais importante para a nossa pesquisa está no fato de haver a predominância de 

uma Geografia de cunho clássico que norteava todos os programas oficiais 

analisados, ainda que nela tenham sido incluídos alguns conteúdos que acenavam 
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para uma Geografia moderna e renovada. Em sua tese, Issler (1973) já alertava 

para esse fato, ao analisar os conteúdos propostos pela reforma Carlos Maximiliano, 

de 1915, colocando que, 

 

 
Ao mesmo tempo em que, no plano da intelectualidade e da cultura, 
ocorriam manifestações do porte de um Euclides da Cunha, constata-se que 
a seleção de temas e assuntos escolhidos para integrarem a programação 
escolar de geografia para a mais importante instituição de ensino do 
secundário da República, se revestia da mais anacrônica e absurda falta de 
visão e atualidade. Ressuscitando do fundo dos arquivos imperiais, a 
arcaica formulação dos propósitos da Geografia, desconhecendo, 
provavelmente pela decrepitude dos seus lentes catedráticos, os mínimos 
valores pedagógicos e os mais simples aspectos da renovação geográfica 
insistiram, os responsáveis pela programação da reforma, na manutenção 
das tendências retrógradas e detestadas pelos estudantes. [...] (op. cit., p. 
126) 

 

 

De maneira geral, os conteúdos prescritos apresentavam-se 

praticamente da mesma forma que nos primórdios da disciplina escolar Geografia no 

Colégio Pedro II, com a presença marcante de vulgatas com informações físico-

descritivas e nomenclaturas toponímicas, distribuídas em lições de cosmografia e 

cartografia, corografia do Brasil e corografia geral. 

De acordo com Nagle (1976, apud COLESANTI & OLIVEIRA, 1999, 

p. 193), durante o período das reformas educacionais republicanas, o ensino de 

Geografia não perdeu seu “[...] caráter essencialmente aquisitivo-verbalista, teórico e 

livresco — se desenvolvendo por meio de exposição e recitação, do ditado de 

pontos e do uso sistemático de compêndios, sendo avaliado por meio de exames 

que exigem, de memória, a reprodução de lições.” Essa é uma característica 

metodológica marcante da Geografia escolar que, podemos afirmar, permaneceu até 

os dias atuais, não somente nas escolas brasileiras, mas também espanholas. 

Sobre isso, Lestegás (2002, p.179) nos coloca a par de que, 

 

 
Desde um punto de vista metodológico, predomina la clase magistral más o 
menos dialogada, apoyada casi siempre en el libro de texto; la posible 
utilización de mapas, gráficos, imágenes o documentos, cuya consideración 
se reduce a la de simples auxiliares de la exposición verbal del profesor, 
tiene como único fin ilustrar o confirmar el saber enunciado. El ritmo de la 
exposición magistral apenas deja tiempo para el planteamiento de dudas o 
interrogantes por parte de los estudiantes, y mucho menos para la 
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corrección de los errores de aprendizaje que eventualmente puedan 
porducirse. Las actividades intelectuales demandadas a los alumnos son 
casi siempre de la misma naturaleza: primero, identificar el saber enunciado 
por el profesor y presente en el libro de texto; después, reproducirlo en un 
examen. En resumen: observar, escuchar, estudiar, ¿comprender?, 
memorizar, reproducir. [...] 

 

 

Entendemos que, entre as principais razões da permanência de 

conteúdos e de métodos de ensino clássicos ou tradicionais no ensino de Geografia, 

durante o primeiro período republicano, estão os chamados “exames preparatórios”, 

os quais nortearam, por décadas, as questões curriculares referentes ao ensino 

secundário no Brasil. Eram alvo desses exames os conteúdos referentes às 

disciplinas de Português, Francês, Inglês, Alemão, Latim, Aritmética, Álgebra, 

Geometria, Trigonometria, Geografia — principalmente Corografia do Brasil —, 

História, História Natural, Física e Química. O desempenho dos alunos em tais 

avaliações, compostas por provas escritas e, por vezes, orais, como forma de aferir 

os conhecimentos adquiridos pelos alunos, era a chave para o ingresso no ensino 

superior, em faculdades de Direito, Medicina, Engenharia, entre outras15. 

Vemos nesses exames preparatórios importantes formas de 

avaliação ou provas de natureza docimológica que marcaram, historicamente, o 

desenrolar da disciplina escolar Geografia. Isso porque, apoiados em Chervel 

(1990), entendemos que tais provas exerciam a função de controle e introduziam 

alterações curriculares e mudanças nas práticas docentes, de acordo com as 

necessidades do Estado e da classe dominante. 

Nesse sentido, os conteúdos prescritos nos programas curriculares e 

nos livros didáticos constituíam a base dos estudos desenvolvidos em sala de aula, 

os quais serviriam para preparar os alunos para o ingresso nas faculdades. Como 

liceus e colégios de ensino secundário no país eram, em sua grande maioria, 

instituições privadas, aí frequentavam somente alunos em condições econômicas 

favoráveis, ou seja, a elite, que era preparada para o ingresso no ensino superior. 

Tal fato torna o mercado de livros escolares para o ensino secundário muito mais 

promissor às editoras, que, além de terem os alunos de classes sociais mais 

                                                 
15 Durante o governo de Hermes da Fonseca, no período de 1910 a 1914, o então ministro Rivadávia 
Correia instituiu o “concurso de ingresso” ao ensino superior, chamado de vestibular, a partir do 
decreto no 8659 de 5/4/1911. Esse sistema de ingresso, no entanto, permanece até 1925, quando foi 
reinstituído o antigo exame de ingresso. 
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abastadas como público consumidor, eram beneficiadas porque o porte desses 

materiais didáticos era obrigatório nas escolas. Assim, segundo Bittencourt (1993, p. 

61), 

 

 
Definida a classe social e os fins do ensino secundário, programas e 
compêndios escolares deveriam seguir o padrão internacional, básico para 
a formação da elite letrada do país, de acordo com o desejo do poder 
instituído de seguir, enquanto classe dominante, o caminho dos demais 
países “civilizados” do mundo ocidental. 

 

 

Neste capítulo, faremos a análise específica de outros quatro livros 

didáticos, produzidos entre os anos de 1905 e 1936, que servirão como base para 

identificarmos novos padrões de continuidade, rupturas e alternâncias nos 

conteúdos de Cartografia propostos pelo currículo prescrito. O período histórico 

descrito foi marcado por vários eventos que, de alguma forma, afetaram o ensino da 

Geografia em nosso país: sua estruturação como disciplina acadêmica nas 

principais universidades do país; o início do declínio da influência do Colégio Pedro 

II como instituição definidora dos programas curriculares oficiais modelos e dos 

conteúdos programáticos dos livros didáticos brasileiros; e, ao final da década, o fim 

da Primeira República e o estabelecimento do Estado Novo, com a ditadura imposta 

por Getúlio Vargas. 

 

 

5.2 O “COMPENDIO DE GEOGRAPHIA ELEMENTAR”, DO PROFESSOR MANUEL SAID ALI 

 

 

O professor Manuel Said Ali era “Lente” do Gymnasio Nacional, 

nome dado ao Colégio Pedro II na época, responsável pela cadeira de Gramática da 

língua portuguesa, e autor de livros didáticos dessa disciplina e também de 

Geografia. O “Compendio de Geographia Elementar”, de sua autoria, publicado pela 

Livraria Laemmert, do Rio de Janeiro, datada de 1905, de maneira geral, reproduz a 

mesma estrutura de conteúdos de Geografia para o primeiro ano do ensino 

secundário, dos compêndios traduzidos e adaptados pelas editoras nacionais, nas 

últimas décadas do século XIX. Na realidade, parece-nos que o autor pouco se 
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preocupou em buscar uma correspondência direta com os conteúdos exigidos pelo 

programa curricular proposto pela reforma Epitácio Pessoa, de 1901. Alguns 

conteúdos relevantes de Cartografia, por exemplo, acabaram sendo ignorados pelo 

autor, como o trabalho com as noções de “Medida”, “Escala Cartográfica”, “Fusos 

horários” e o trabalho diretamente com o “Mapa” (ver “Planilha Geral de Conteúdos 

de Cartografia”, no Anexo I). Assim, os conteúdos cartográficos são pouco 

desenvolvidos no compêndio, merecendo apenas algumas páginas para sua 

apresentação didática. 

Conforme nos mostra o “Índice” da obra, os conteúdos estão 

distribuídos em duas partes principais: um capítulo inicial de “Geographia Geral” e 

um segundo capítulo de “Chorographia” geral dos continentes do mundo. 

Entretanto, em nossa análise, identificamos uma característica 

inovadora na obra de Said Ali, a qual merece ser discorrida neste trabalho como 

uma “ruptura” com aspectos didáticos anteriores. Essa característica diz respeito ao 

conteúdo das vulgatas, mais precisamente refere-se a uma forma particular de 

redação estabelecida pelo autor no interior dos capítulos. Nesse caso, o texto não é 

desenvolvido em tópicos ou em pontos a serem “decorados” pelos alunos leitores. 

Os conteúdos dos parágrafos seguem não somente um encadeamento lógico, como 

também dialogam entre si. Vejamos algumas páginas do livro com conteúdos 

cartográficos: 
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Imagem 12 – Conteúdo das páginas 4 e 5 do livro “Compendio de Geographia 

Elementar”, de 1905, elaborado pelo professor Manuel Said Ali 
 

 
Imagem 13 – Conteúdo da página 6 do livro “Compendio de Geographia Elementar”, 

de 1905, elaborado pelo professor Manuel Said Ali 
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Entendemos que, devido à sua formação como gramático da língua 

portuguesa, o professor Said Ali expõe em sua obra determinadas preocupações de 

cunho didático-pedagógico que interferem no encadeamento, na seleção e na forma 

de exposição dos conteúdos de Geografia. Parte dessas preocupações é 

manifestada pelo autor no “Prefácio” da obra, quando ele diz que “[...] É o livro 

traçado de modo que o estudante possa fixar na memória, não os objectos 

isoladamente, porem, em cada lição, a imagem de um todo pelos seus traços mais 

característicos. [...]”. Em outro trecho, Said Ali coloca que “[...] Cousas que me 

pareceram inuteis ou excessivas em um livro elementar, omitti-as todavia, rompendo 

assim mais de uma vez com a rotina. [...]”. 

E ainda, 

 

 
[...] E para concluir, cumpre dar algumas indicações aos Srs. Professores 
não habituados a ensinar pelo processo descriptivo. Evite-se, antes de tudo, 
que os alumnos procurem simplesmente decorar; é essencial que 
apprehendam bem a exposição do livro e saibam mostrar no mappa as 
formas, os accidentes do terreno, os lugares, etc. A disposição por capítulos 
extensos não obriga de forma alguma a uma lição unica; pode o professor 
reparti-los à vontade por dois ou tres dias de lição, conforme lh’o aconselhar 
a pratica e o seu bom criterio. [...] 

 

 

Essas preocupações expostas no texto do “Prefácio” da obra 

mostram uma visão metodológica diferenciada do autor sobre os aspectos didático-

pedagógicos para a época. 

 

 

5.3 AS OBRAS “GEOGRAPHIA SECUNDARIA”, DO PROFESSOR CARLOS DE NOVAES, E 

“GEOGRAPHIA ATLAS”, DA EDITORA FTD 

 

 

Carlos de Novaes é um dos primeiros professores convidados pelo 

livreiro Francisco Alves a produzir uma obra didática para a disciplina Geografia, 

genuinamente nacional. Novaes era, a princípio, “Lente por concurso” do antigo 

“Gymnasio Paraense”, em Belém, e sócio-correspondente da “Sociedade de 
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Geographia do Rio de Janeiro”16. Posteriormente, transferiu-se para a Capital 

Federal, onde se tornou lente de Corografia do Brasil, do curso anexo à Faculdade 

Livre de Direito do Rio de Janeiro e professor livre de Geografia e Corografia. Além 

de livros didáticos de Geografia, produziu materiais para as disciplinas de História 

Natural, Física e Química, todos editados e publicados pela Livraria Francisco Alves, 

por mais de vinte anos (ISSLER, 1973). Mais uma vez observamos o caráter 

polivalente e autodidata dos professores-autores dos livros didáticos de Geografia, 

característica dessa disciplina escolar que permanecerá nas primeiras décadas do 

século XX. 

No que diz respeito à abordagem dos conteúdos de Cartografia, a 

obra “Geographia Secundaria”, na edição por nós consultada de 1908, contempla 

praticamente todos os elementos prescritos no currículo proposto pela última 

reforma curricular de ensino, a reforma Epitácio Pessoa. Por outro lado, Novaes vai 

além do programa, trabalhando “Tipos de projeções cartográficas” e o “Globo 

terrestre”, conteúdos que se firmam, permanentemente nos compêndios e livros 

didáticos, a partir desse período (ver “Planilha Geral de Conteúdos de Cartografia”, 

no Anexo I). 

No que se refere às vulgatas, o livro reproduz a antiga “fórmula”, 

com textos em tópicos a serem decorados. Esse aspecto torna-se característico, 

sobretudo, nos conteúdos referentes à Cartografia. Vejamos, por exemplo, como o 

autor trabalha os conteúdos referentes às noções de latitude e longitude, por meio 

das páginas a seguir. 

 

 

                                                 
16 A Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro foi fundada em 1883, como uma dissidência de um 
grupo de professores e estudiosos de Geografia do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), 
instituição que esses professores acusavam de resguardar mais os interesses e os “domínios” da 
História. Em 1945, a Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro passou a se chamar Sociedade 
Brasileira de Geografia (SBG), denominação que perdura até hoje. 
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Imagem 14 – Conteúdo da página 37 do livro “Geographia Secundaria”, de 1908, 

elaborado pelo professor Carlos de Novaes 
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Imagem 15 – Conteúdo da página 38 do livro “Geographia Secundaria”, de 1908, 

elaborado pelo professor Carlos de Novaes 

 
Imagem 16 – Conteúdo da página 39 do livro “Geographia Secundaria”, de 1908, 

elaborado pelo professor Carlos de Novaes 
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Por outro lado, observamos também que o autor mescla, entre os 

capítulos, vulgatas com textos didáticos um pouco mais dissertativos. Vejamos as 

páginas apresentadas a seguir, na quais o autor desenvolve a noção de “Fusos 

horários”. 

 

 

  
Imagem 17 – Conteúdo das páginas 40 e 41 do livro “Geographia Secundaria”, de 

1908, elaborado pelo professor Carlos de Novaes 
 

 

No entanto, a “cultura escolar” da memorização prevalece na 

preparação do saber a ser ensinado em sala de aula, mesmo no trabalho com os 

conteúdos dessas partes do livro, como revelam as páginas a seguir. 
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Imagem 18 – Conteúdo das páginas 4 e 5 do livro “Geographia Secundaria”, de 

1908, elaborado pelo professor Carlos de Novaes, e anotações feitas a lápis pelo 
aluno proprietário do exemplar consultado 

 

 

 
Imagem 18a – Assinatura do aluno proprietário, constante na página de rosto do 
exemplar do livro “Geographia Secundaria”, de 1908, elaborado pelo professor 

Carlos de Novaes 
 

 

Nas páginas reproduzidas acima, constatamos que o aluno, dono do 

exemplar por nós analisado, enumerou o texto de próprio punho, provavelmente 

como forma de destacar os conteúdos a serem memorizados. 
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Outro aspecto importante da obra de Carlos de Novaes é o reforço 

didático dado às vulgatas textuais, proporcionado pelo grande número de imagens 

incluídas na edição analisada. Como já mencionamos e de acordo com Issler (1973), 

a melhoria das técnicas de impressão e reprodução gráficas, que já estavam em 

andamento desde o fim do século XIX, possibilitou a inclusão de recursos visuais 

variados nas obras didáticas, como esquemas ilustrados, mapas mais precisos e, 

sobretudo, fotografias. Vejamos alguns exemplos: 

 

 

 
Imagem 19 – Esquema ilustrativo da “Grandeza relativa dos planetas” do Sistema 

Solar 
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Imagem 20 – Gravura ilustrando uma paisagem amazônica 

 

 

 
Imagem 21 – Fotografia mostrando o centro da cidade do Rio de Janeiro no início 

do século XX 
 

 

Especificamente no caso dos conteúdos de Cartografia, o avanço 

das técnicas de impressão também possibilitou o emprego de efeitos antes pouco 

explorados nos compêndios de Geografia, sobretudo, na elaboração de mapas e 

croquis, os quais se apresentam aplicados e publicados nessa obra de Novaes. O 

croqui e o mapa da página 50 (apresentados a seguir) mostram imagens com os 
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elementos de uma paisagem litorânea. Nessas imagens são trabalhados os pontos 

de vista horizontal (quase oblíquo) e vertical. 

 

 

 
Imagem 22 – Croqui (acima) e mapa (abaixo) de uma mesma paisagem litorânea 

 

 

A partir do ponto de vista vertical, o ilustrador propõe uma linguagem 

para a representação gráfica dessa paisagem, trabalho não identificado 

anteriormente por nós em outras obras didáticas. A ilustração dessa paisagem 

litorânea, em sua posição horizontal, tornar-se-á “clichê” em livros didáticos de 
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Geografia a partir de então, sendo encontrada até hoje, sobretudo, em obras de 

Geografia para 3o, 4o ou 5o anos do ensino fundamental. 

A melhoria na qualidade gráfica dos livros didáticos veio permitir, 

também, que os alunos desenvolvessem tarefas práticas de Cartografia com base, 

por exemplo, na reprodução de mapas contidos no miolo das obras, sem a 

necessidade de Atlas auxiliar. Na página 106 do exemplar da obra de Carlos de 

Novaes, utilizado por nós como fonte para a pesquisa, encontramos mais uma vez 

registrado esse tipo de uso, feito pelo aluno proprietário do material. Aí, observamos 

o mapa da América do Sul sobreposto por um quadriculado feito a lápis, o que 

demonstra o desenvolvimento de uma atividade ou exercício-tipo de redução e 

ampliação do mapa, cujo produto final, provavelmente, deveria estar registrado, 

como era de costume, em seu caderno de cartografia. 

 

 

 
Imagem 23 – Mapa da América do Sul, da página 106 do livro “Geographia 

Secundaria”, de 1908, elaborado pelo professor Carlos de Novaes, sobreposto com 
quadriculado feito pelo aluno, proprietário do exemplar consultado 
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Também na direção da melhoria das técnicas de impressão e de 

reprodução gráfica, mas já na década seguinte, a editora da Congregação dos 

Irmãos Marista no Brasil, a FTD, lança os primeiros livros didáticos com gravuras e 

mapas coloridos, em grandes tiragens, uma novidade na época. Ainda sem sua 

própria gráfica, a FTD inicia a publicação de seus materiais didáticos — geralmente 

elaborados pelos próprios religiosos, daí a não identificação da autoria na maioria 

deles — em livrarias de terceiros, como é o caso do livro “Geographia Atlas – Curso 

Elementar”, publicado em 1923 pela Livraria Paulo de Azevedo, do Rio de Janeiro. 

Essa publicação era direcionada tanto para os alunos que se preparavam para os 

exames de admissão ao “Ginásio” quanto pelas classes do primeiro ano do 

secundário. 

Nessa obra, além do livro-texto, temos o caderno de atividades, 

segundo os editores, ricamente ilustrado com “numerosas estampas e 35 mappas 

coloridos”. Ainda de acordo com estes, a cada imagem segue um texto 

complementar e um questionário, elaborado sob o “methodo socratico de perguntas 

e respostas, tão apreciado por seus bons resultados”. 

Na sequência, apresentamos as páginas do caderno de atividades 

com os conteúdos relacionados ao campo da Cartografia. 
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Imagem 24 – Conteúdo da página 1 do livro “Geographia Atlas”, de 1923, elaborado 

pela FTD 
 

 
Imagem 25 – Conteúdo da página 2 do livro “Geographia Atlas”, de 1923, elaborado 

pela FTD 
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Imagem 26 – Conteúdo da página 3 do livro “Geographia Atlas”, de 1923, elaborado 

pela FTD 
 

 

Os questionários são exercícios-tipo que se tornaram presentes de 

forma marcante em quase todos os livros-textos e nos cadernos de atividades 

publicados, sobretudo, a partir da década de 1920. Por outro lado, esses exercícios 

já estavam estabelecidos na “cultura escolar” da época, encontrando suas origens 

no método socrático, mencionado na apresentação da obra da FTD, que era a base 

dos chamados exercícios de “lições de cousas”, muito utilizados nas escolas na 

segunda metade do século XIX, e que alguns autores denominam de “método de 

ensino intuitivo” (VALDEMARIN, 2000). Nas “lições de cousas”, os alunos fazem 

perguntas para que o mestre responda, e vice-versa, prática que será utilizada como 

atividade de controle interna, empregada pelos professores em sala de aula, e 

externa, como no caso das avaliações docimológicas, já mencionadas neste 

trabalho como os exames de ingresso ao ensino superior. 
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Assim como na obra de Carlos Novaes, no exemplar de “Geographia 

Atlas”, encontramos registros do uso de um mapa, nesse caso o da Hidrografia do 

Brasil, apresentado na página 11, feito pela aluna, dona do exemplar. 

 

 

 
Imagem 27 – Mapa da Hidrografia do Brasil, da página 11 do livro “Geographia 

Atlas”, de 1923, elaborado pela FTD, na qual encontramos acondicionado o papel de 
seda, visto na imagem acima, com decalque a lápis do contorno do referido mapa, 

provavelmente feito pela aluna proprietária do exemplar consultado 
 

 

 
Imagem 27a – Assinatura da aluna proprietária, constante na página de rosto do 
exemplar do livro “Geographia Atlas – Curso Elementar”, de 1923, publicado pela 

editora FTD. 
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Entendemos que o uso do mapa feito pela aluna serviu para o 

desenvolvimento de um exercício-tipo muito usual nas aulas de Geografia: o 

trabalho de decalque dos contornos dos mapas estampados no livro texto ou nos 

livros de atividades, com papel de seda, como forma de transferi-lo para o caderno 

de cartografia. Nesse caderno, sob as orientações do professor, os alunos, na 

maioria das vezes, deveriam copiar elementos já existentes nos mapas utilizados 

como base, como a hidrografia, as altitudes do relevo, a localização de capitais e as 

cidades principais, ou ainda desenvolver uma atividade de orientação, buscando a 

posição relativa de um lugar em relação aos pontos cardeais, colaterais e 

subcolaterais. Veja o resultado de algumas atividades realizadas com esse objetivo, 

apresentadas no caderno de cartografia de um aluno, no final da década de 1930. 

 

 

 
Imagem 28 – “Trabalho” de Cartografia realizado pelo estudante Artur Boligian, 

então no primeiro ano do ensino secundário, no Colégio Londrinense, em Londrina 
(PR), em 1939 
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Imagem 29 – “Trabalho” de Cartografia realizado pelo estudante Artur Boligian, 

então no primeiro ano do ensino secundário, no Colégio Londrinense, em Londrina 
(PR), em 1939 

 

 

As imagens acima comprovam o uso do exercício-tipo, por parte do 

professor, como uma prática plausível de avaliação, um aparato docimológico, por 

meio do qual o educador busca quantificar o desempenho do aluno, atribuindo-lhe 

notas que visam explicitar sua aprendizagem, dentro de uma escala pré-

determinada. Nesse sentido, atividades de Cartografia como aquelas vistas 

anteriormente assumem a função específica de provas de avaliação, exercendo um 

considerável peso sobre o desenvolvimento das aulas e do conteúdo (LESTEGÁS, 

2002). 
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5.4 O PROFESSOR GASPAR DE FREITAS E SUA OBRA “LIÇÕES DE GEOGRAPHIA PARA O 

CURSO SECUNDARIO” 
 

 

Diretor do Instituto Minerva, no Rio de Janeiro, Gaspar de Freitas foi 

também autor de livros didáticos de grande sucesso editorial, nas primeiras décadas 

do século XX, nas disciplinas de Geografia, Gramática e História do Brasil. Sua obra 

“Geographia e História do Brasil”, voltada para o exame de admissão, atingiu 97 

edições, sendo que, em geral, cada edição possuía uma tiragem de dez mil 

exemplares (ISSLER, 1973). Já a obra que analisamos aqui, intitulada “Lições de 

Geographia para o Curso Secundario” 17, não obteve, pelas informações levantadas, 

tão bom desempenho editorial, contudo ela se destaca entre as demais obras 

analisadas pela extensa e completa abordagem que trás, para a época, a respeito 

dos conteúdos cartográficos. 

Observando a “Planilha Geral de Conteúdos de Cartografia” (Anexo 

I), nota-se que a obra de Gaspar de Freitas (sob a sigla LG-1936) apresenta-se 

muito mais abrangente em termos de conteúdos trabalhados que o exigido pelo 

programa curricular da reforma educacional Francisco Campos (1932). Observando 

adiante na planilha, é possível perceber que nenhuma das outras obras didáticas 

analisadas foi tão completa até o final da década de 1990, quando, então, como já 

discutimos no capítulo 2, os professores-autores iniciam a transposição para suas 

obras dos conceitos e das discussões em torno da formação de alunos leitores de 

mapas, baseados em pesquisas que começam a ganhar força na esfera acadêmica. 

Ainda que Gaspar de Freitas alerte, na página de rosto da obra, para 

o fato de que as “lições” de Geografia tenham sido “Escriptas segundo a moderna 

orientação scientífica”, autores como Issler (1973) e Colesanti (1984) consideram os 

materiais didáticos produzidos pelo professor-autor em questão, fortemente, 

marcados por uma Geografia descritiva. Esse fato é constatado por meio da análise 

da estrutura interna da obra, com as vulgatas, em geral desenvolvidas por meio de 

um conjunto de definições ou de descrições físicas, econômicas e demográficas de 

um lugar, região ou território, todas organizadas em “lições”. 

                                                 
17 A obra de Gaspar de Freitas consultada, “Lições de Geographia para o Curso Secundario”, foi 
publicada no chamado formato de “bolso”, outro aspecto que a diferenciava das demais publicações 
da época. 
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Os conteúdos de Cartografia encontravam-se reunidos em 10 (dez) 

lições no capítulo intitulado “Prolegómenos”, exatamente de acordo com o programa 

curricular do Colégio Pedro II, o qual serviu de base para a reforma educacional 

Rocha Vaz, de 1925. Os demais conteúdos seguem o mesmo programa, sendo 

divididos em capítulos de Geografia Física, Geografia Política e Geografia Regional. 

As lições de Cartografia desenvolvem-se em cerca de 100 (cem) 

páginas, talvez o maior número já destinado ao conteúdo entre os livros didáticos 

consultados na tese e, provavelmente, entre todos os publicados no período 

estudado. Vejamos, por meio do “Índice” da obra, como é abrangente o material de 

Gaspar de Freitas, em relação aos conteúdos de Cartografia. 

 

 

 
Imagem 30 – Primeira página do índice da obra “Lições de Geographia para o Curso 

Secundario”, de 1936, do professor Gaspar de Freitas 
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Cada lição da obra de Gaspar de Freitas segue o formato tradicional 

do texto dividido em “pontos” ou “tópicos”, nos quais se desenvolvem as vulgatas. 

Esse formato torna-se consagrado entre as obras didáticas, pois é um tipo de 

discurso textual que busca indicar claramente aos alunos o que é importante e, 

portanto, o que devem aprender, de acordo com uma lógica expositiva (LESTEGÁS, 

2002). Além disso, notamos que o autor repete grande número de definições e 

nomenclaturas usadas nas obras de outros autores de Geografia, alguns, inclusive, 

por nós analisados anteriormente. As vulgatas repetem-se quase como um plágio, já 

que é necessário que se constituam de um tipo de conhecimento aceito, 

compartilhado e reconhecido pelo professorado (op. cit.). Como exemplo, 

reproduzimos abaixo as páginas 10 e 11 da obra de Gaspar de Freitas, cujo texto 

tem grande semelhança com a obra do professor Raja Gabaglia, analisada no 

capítulo anterior, e datada do fim do século XIX. 

 

 

 
Imagem 31 – Conteúdo das páginas 10 e 11 do livro “Lições de Geographia para o 

Curso Secundario”, de 1936, do professor Gaspar de Freitas 
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Outro aspecto que consideramos importante ressaltar na obra de 

Gaspar de Freitas relaciona-se às imagens do livro. A qualidade gráfica não é a das 

melhores que encontramos entre as obras didáticas consultadas, contudo, o que 

mais nos chamou a atenção foi a presença de reproduções de ilustrações utilizadas 

em outros materiais escolares, sobretudo, naquelas publicadas pela Livraria 

Francisco Alves. Ou seja, são reproduzidas ilustrações explicativas utilizadas há 

quase quarenta anos em outras publicações. 

 

 

 
Imagem 32 – Esquema que busca comprovar a esfericidade da Terra 

 

 

 
Imagem 33 – Ilustração que “ensina” como estabelecer a direção correta dos pontos 

cardeais, com base em uma determinada posição 
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Imagem 34 – Ilustração do globo terrestre didático 

 

 

Na realidade, entendemos que, baseados em Bittencourt (2003), as 

imagens utilizadas em boa parte da produção didática de Geografia, até a década de 

1930, eram retiradas, assim como nos livros de História, de produções francesas, 

como pudemos comprovar por meio das reproduções feitas do livro La Terre 

Illustreé, produzido pela F.I.C., editora de outra irmandade católica francesa, 

posteriormente traduzido e adaptado pelo professor Eugenio Raja Gabaglia. 

Segundo a autora, a presença francesa no mercado editorial nacional está 

relacionada, sobretudo, ao fato de que, durante décadas, a maioria das livrarias 

brasileiras manteve relações comerciais estreitas com editoras da França, dado que 

uma parcela significativa dos livros didáticos e literários era impressa principalmente 

em Paris. 

Por outro lado, entendemos que a obra de Gaspar de Freitas inova 

ao tratar de noções e temas cartográficos pouco explorados, até então, por outros 

professores-autores. É o caso, por exemplo, do trabalho que ele propõe no tópico 

denominado “Espécies de cartas”, entre as páginas 72 e 74. Além das definições de 

tipos de mapas, como mapa-múndi, planisfério, carta geral, carta particular e planta, 

também trabalhados por outros autores há bastante tempo, Gaspar de Freitas 

introduz os conceitos de cartas temáticas, como cartas hidrográficas, orográficas, 

físicas e políticas. Ele também é inovador ao propor o desenvolvimento de 
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elementos de semiologia gráfica, entre as páginas 75 e 85. Depois mais à frente, 

entre as páginas 107 e 110, o autor discorre sobre como se representam as 

características do relevo nos mapas — utilizando as cotas de altitude, curvas de 

nível e sombreamento —, os aspectos hidrográficos de lagos e rios, os aspectos do 

uso da terra, como cultivos agrícolas, áreas urbanas e vias de transporte entre 

outros. Tudo isso, valendo-se de pictogramas, linhas, pontos e hachuras. 

 

 

 
Imagem 35 – Conteúdo das páginas 78 e 79 do livro “Lições de Geographia para o 

Curso Secundario”, de 1936, do professor Gaspar de Freitas 
 

 



133 

 
Imagem 36 – Conteúdo das páginas 84 e 85 do livro “Lições de Geographia para o 

Curso Secundario”, de 1936, do professor Gaspar de Freitas 
 

 

 
Imagem 37 – Conteúdo da página 107 do livro “Lições de Geographia para o Curso 

Secundario”, de 1936, do professor Gaspar de Freitas 
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Imagem 38 – Conteúdo das páginas 108 e 109 do livro “Lições de Geographia para 

o Curso Secundario”, de 1936, do professor Gaspar de Freitas 
 

 

Outro aspecto que marca a obra de Gaspar de Freitas está no fato 

de o autor propor uma série de exercícios-tipo diversificados e inovadores para a 

época, não se restringindo, como a maioria dos colegas, a propostas de atividades 

na forma de questionários. Ao fim do capítulo referente aos conteúdos de 

Cartografia, por exemplo, o autor propõe uma série de atividades (entre as páginas 

85 e 100) que exigem habilidades variadas dos alunos: criar quadros sinóticos para 

resumir a lição; realizar atividades práticas com o auxílio de instrumentos, como de 

orientação e de localização dos pontos cardeais com o uso da bússola; localizar 

pontos em um mapa, globo ou planisfério, com base em suas latitudes e longitudes; 

construir ou elaborar instrumentos, como a bússola e o gnômon; pesquisar em 

publicações “científicas” da época, entre outras. 
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Imagem 39 – Conteúdo das páginas 97 e 98 do livro “Lições de Geographia para o 

Curso Secundario”, de 1936, do professor Gaspar de Freitas 
 

 

Em muitos casos, Gaspar de Freitas desenvolve essas propostas no 

corpo do texto principal do livro como conteúdo. É possível notar isso no caso da 

execução de atividades de cópia de mapas por decalque ou por quadrículas, ou o 

trabalho de ampliação ou redução de mapas, para a variação da escala, com o uso 

do pantógrafo. Pela primeira vez também, identificamos uma obra que ensina os 

alunos a confeccionar maquetes, passo a passo, como está registrado nas páginas 

89 a 91. 
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Imagem 40 – Conteúdo da página 89 do livro “Lições de Geographia para o Curso 

Secundario”, de 1936, do professor Gaspar de Freitas 
 

 

 
Imagem 41 – Conteúdo das páginas 90 e 91 do livro “Lições de Geographia para o 

Curso Secundario”, de 1936, do professor Gaspar de Freitas 
 

 

Como já havíamos frisado anteriormente, a obra “Lições de 

Geographia para o Curso Secundario”, de Gaspar de Freitas, não se destacou, 

como as demais obras desse autor, no meio editorial. Além disso, verificamos que, 
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mesmo sendo uma obra mais completa que as demais analisadas no período, sua 

proposta curricular, baseada em um vasto rol de vulgatas e de exercícios-tipo, não 

foi levada adiante pelos professores-autores que sucederam a Gaspar de Freitas. 

Esse fato nos mostrou, em consonância com as ideias de Goodson (1990), que 

nossas análises não deveriam ficar centradas somente nos artefatos escolares, 

historicamente, triunfantes. Nesse sentido, buscamos resgatar os artefatos 

“perdedores”, identificando os conhecimentos descartados ou deixados de lado em 

favor de outros com um prestígio ou uma visibilidade social maior. Nesse caso, 

entendemos que a proposta de Gaspar de Freitas, mais completa e complexa que 

as demais, foi deixada de lado em favor da continuidade dos conteúdos que 

compunham o “núcleo duro” da Cartografia. 

A análise dessas obras, finalizada com o livro didático “Lições de 

Geographia para o Curso Secundario”, do professor Gaspar de Freitas, encerra o 

trabalho de discussão da tese, que buscou contribuir, como já colocado por Corrêa 

(2000) para uma “arqueologia das práticas escolares”, a qual se revelou por meio 

das propostas de conteúdos dos professores-autores, mas também, e 

especificamente no caso deste capítulo, nas atividades de ensino desenvolvidas 

pelos alunos, donos dos materiais escolares consultados. Dessa forma, acreditamos 

que houve uma colaboração, no sentido de se estabelecer mais claramente as 

origens epistemológicas da disciplina escolar Geografia no Brasil, dentro do período 

de 1824 a 1936. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Ao findarmos esta pesquisa, acreditamos que nossas questões 

iniciais encontram-se, em grande parte, respondidas. A nós ficou claro, por exemplo, 

como a ideia de transposição didática (VERRET, 1975; CHEVALLARD, 1991) 

apresenta-se limitada para entendermos a constituição dos saberes disciplinares, 

uma vez que foi por meio da visão sócio-histórica desse processo que encontramos 

elementos para uma interpretação mais convincente das origens da Cartografia no 

contexto da formação da Geografia escolar. Isso porque, de acordo com o que 

constatamos, boa parte do conjunto de conhecimentos geográficos, e, mais 

especificamente, dos conhecimentos cartográficos prescritos nos materiais didáticos 

nacionais, não possui suas origens em um saber sistematizado na academia. 

Verificamos que suas origens estão apoiadas em um tipo de saber erudito clássico, 

baseado no espírito das humanidades, os quais formaram o alicerce do ensino 

secundário em nosso país, antes da fundação das primeiras universidades. 

Além disso, identificamos, por meio da análise dos compêndios e 

dos livros didáticos selecionados, que seus autores, professores “não-diplomados” 

(GOODSON, 1990) de instituições de ensino secundário durante o Império e a 

Primeira República, desenvolveram uma didatização desses saberes, de maneira a 

torná-los “assimiláveis” aos jovens estudantes. Para tanto, lançaram mão de 

diferentes componentes disciplinares (CHERVEL, 1990) no sentido de tornar a 

Geografia viável na escola: a memorização de “pontos” e lições na forma de 

vulgatas (dados, nomenclaturas, localizações, definições), a execução de atividades 

padronizadas (questionários, cópias de mapas, montagem de maquetes), os 

chamados exercícios-tipo e as diferentes formas de avaliação periódicas (provas 

orais e escritas) pelas quais deveriam passar os alunos. 

Particularmente, sobre esse último componente disciplinar, 

verificamos que, dentro do período histórico estudado, determinados tipos de 

avaliação, os chamados exames preparatórios, que perduraram de meados do 

século XIX até o início do século XX, foram peças-chave para o reconhecimento da 

Geografia como uma forma de saber relevante para a sociedade, estabelecendo-lhe 

aquilo que Goodson (op. cit., 2000) denomina de caráter utilitário e pedagógico da 
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“matéria escolar”, legitimando-a e tornando-a “válida” como disciplina do currículo 

escolar. 

Constatamos também que boa parte desse conhecimento geográfico 

clássico, e consequentemente, do qual faz parte a Cartografia, ainda hoje está 

presente nas escolas, por meio do que chamamos na tese de “núcleo duro” de 

conteúdos de Cartografia, um conjunto de noções, conceitos e temas, como 

“Direção e Orientação”, “Forma da Terra e Movimentos dos astros”, “Linhas 

imaginárias: Paralelos e Meridianos”, “Coordenadas geográficas/Latitude e 

Longitude”, “Mapa” e “Globo terrestre”, que se configuraram como permanências no 

currículo brasileiro de Geografia para o ensino secundário aproximadamente nos 

últimos dois séculos. Esses conteúdos explícitos, assim como o método de ensino 

estabelecido historicamente pelos professores-autores de livros didáticos, os quais, 

em grande parte, também participaram da elaboração dos programas oficiais, ao 

menos até a década de 1940, demonstram uma produção cultural distinta, na qual 

verificamos que a Geografia escolar surge não como uma vulgarização ou uma 

adaptação de conhecimentos geográficos científicos, mas como uma forma de 

conhecimentos particular e original da instituição escolar e para a instituição escolar. 

Assim, foram se estabelecendo dois conjuntos distintos de saberes: aqueles 

destinados ao ensino e aqueles destinados à academia. 

Durante o processo de levantamento dos dados da pesquisa, 

sentimo-nos extremamente entusiasmados com as informações, as pessoas e os 

locais com os quais tivemos contato. A atmosfera do Colégio Pedro II e da Biblioteca 

Nacional no Rio de Janeiro, os arquivos dos centros de documentação e memória 

das editoras, a Biblioteca do Livro Didático da USP, o folhear das páginas dos 

antigos compêndios e livros didáticos..., tudo isso nos proporcionou uma 

oportunidade única de realizar uma “viagem” em busca da trajetória histórica dos 

saberes geográfico e cartográfico no universo educacional brasileiro. 

Todo esse entusiasmo, acreditamos, fez que acabássemos 

coletando um volume imenso de informações. Entretanto, nesse universo, tivemos 

de fazer opções, seleções e recortes no sentido de delimitarmos melhor nossa 

análise. Por isso, certamente algumas lacunas ficaram em aberto para um trabalho 

futuro, como, por exemplo, a proposta de uma investigação mais detalhada e 

aprofundada dos conteúdos de Cartografia e das práticas dos professores de 
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Geografia após a década de 1940, chegando, quem sabe, a discussões a respeito 

dos materiais didáticos e dos programas curriculares nessa virada de milênio. 

Por outro lado, trouxemos à luz questões até então cerradas nas 

“caixas pretas” das instituições de ensino, esperando que possam instigar a 

curiosidade de outros pesquisadores, abrindo portas a novas investigações a 

respeito das origens da Geografia escolar no Brasil. 
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8. ANEXOS 
 

ANEXO I 

 

PLANILHA GERAL DOS CONTEÚDOS DE CARTOGRAFIA 
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PE2 -  Programa de Exame para o ano de 1862. In: Ariclê Vechia e Karl Michael Lorenz. Programa de ensino 
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