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RESUMO: 

 

 

Este trabalho teve como objetivo geral destacar as orientações metodológicas, a partir dos 

princípios escolanovistas amplamente divulgados entre professores e intelectuais que 

pensavam o ensino de Geografia na época, divulgados especialmente pelo professor Delgado 

de Carvalho, que foi pioneiro na difusão das inovações pedagógicas propostas pela  escola 

nova no Brasil,  juntamente com outros intelectuais que tiveram grande importância nesta 

conjuntura crítica ao ensino  na escola brasileira. Assim, tendo em vista a escassez de estudos 

sobre as questões históricas da disciplina de Geografia, busca-se contribuir para a 

compreender as propostas deste "novo" ensino de Geografia e sua interferência no cotidiano 

escolar e social, para isso apontar-se a contribuição de Delgado de Caravalho, a partir das 

orientações contidas no livro Methodologia do ensino de Geographico: introdução aos 

estudos de Geographia moderna, possibilitando a compreensão de  um importante momento 

da história  do ensino de Geografia no Brasil. Concluiu-se que a importância de Delgado de 

Carvalho para a Geografia Escolar brasileira é inegável, representou um novo caminho da 

disciplina no país. 

 

Palavras-chave: Ensino de Geografia; currículo escolar; Escola Nova. 

 

ABSTRACT: 

 

This work aimed to highlight the methodological guidelines , from the New School principles 

widely disseminated among teachers and intellectuals who thought the teaching of Geography 

at the time, especially disclosed by Professor Delgado de Carvalho, who pioneered the 

dissemination of the pedagogical innovations by school new in Brazil , along with other 

intellectuals who were of great importance at this critical juncture to education in Brazilian 

schools . Thus, in view of the lack of studies on the historical issues of Geography discipline , 

we seek to contribute to understand the proposals in this "new" teaching of Geography and its 

interference with the school and everyday social life , by pointing to the contribution of 

Delgado Caravalho , from the guidelines in the book Methodologia the Geographical 

teaching: introduction to studies of modern Geographia , enabling the understanding of an 

important moment in the history of geography education in Brazil . It was concluded that the 

importance of Delgado de Carvalho for the Brazilian Geography School is undeniable, 

represented a new way of discipline in the country. 

 

Keywords: Teaching Geography; curriculum; New School. 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

A pesquisa  foca aspectos das orientações escolanovistas para o ensino de Geografia, 

nas décadas iniciais do século XX. Ao realizarmos um levantamento bibliográfico preliminar, 

observamos que as discussões sobre as questões relativas ao ensino de Geografia nas décadas 

iniciais do século XX, são escassas.  

Em meio a incipiente produção acadêmica, foram localizadas as pesquisas de Vlach 

(1988), Barcellos Silva (1996), Rocha (1997) e Santos (2005). Estes autores apontam como 

são de fundamental importância os estudos sobre o pensamento dos importantes intelectuais 

que estavam em pura harmonia com os acontecimentos socioeconômicos e políticos, que 

cercavam o cenário da sociedade brasileira à época, articulados com a reestruturação política 

para conduzir o país ao progresso e igualar-se as grandes nações, além de apontarem a 

importância que alguns intelectuais tiveram na  crítica ao ensino da Geografia brasileira, 

como Carlos Miguel Delgado de Carvalho, Antonio Firmino Proença e João Augusto de 

Toledo.  

Assim, considerando que "[...] existe uma quantidade significativa de trabalhos sobre 

ensino e aprendizagem de Geografia, entretanto, poucas pesquisas abordam especificamente a 

história dessa disciplina no país" (ALBUQUERQUE, 2011, p. 20) e que "[...] a história da 

geografia escolar brasileira não pode e não deve continuar marginalizada" (ROCHA, 1998, p. 

2), busca-se contribuir para a compreensão das propostas do significado deste "novo" ensino 

de Geografia e sua interferência no cotidiano escolar e social, na busca de entender as 

necessidades da escola brasileira da época.  

 Desta maneira, recorremos aos estudos que auxiliam na compreensão do percurso 

histórico da disciplina de Geografia que foi instaurada na República e que tinha como 

objetivo intrínseco formar cidadãos com amor à pátria acima de qualquer outra nação, mesmo 
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acima e principalmente da nação de origem.  

Desta forma, a Geografia, juntamente com a História eram as responsáveis por 

desenvolver este sentimento de patriotismo nos alunos. No livro publicado em 1925 por 

Delgado de Carvalho, Methodologia do ensino de Geographico: introdução aos estudos de 

Geographia moderna, tem-se a preocupação central focava nessa direção que a disciplina de 

Geografia tomaria dentro do ensino secundário brasileiro. Deste modo este livro traz um 

direcionamento que envolvia as orientações metodológicas e até mesmo curriculares para o 

ensino de Geografia no Brasil, ancoradas com os princípios escolanovistas.  

Como faz notar-se neste livro com função de manual para os professores é proposto 

"novos" métodos de ensino aprendizagem, a propósito nota-se a inversão de loco de estudo, 

ou seja, se propõe o estudo local para o aluno, pois independente do assunto que a Geografia 

aborde o meio onde vive o aluno deve ser o objeto de estudo, assim, o meio deveria  ser 

considerado como um primordial aspecto dos estudos, e somente depois de conhecido o meio 

próximo, a professor deveria acrescentar informações sobre outros lugares, de comparação. 

Assim ressalva que a pátria do aluno deveria ser a base para seus estudos, como se observa, 

"Devemos passar mais rapidamente sobre os assumptos que não têm aplicações no Brasil; 

deixemos o estudo mais detalhado das geleiras ao estudante suisso e o exame circumstanciado 

dos vulcões aos japonezes e aos equatorianos” (CARVALHO, 1925, p. 7)
1
. 

 Esta preocupação em estudar o Brasil está vinculado como vale destacar que no 

decorre do século XX, momento em que chegavam muitos imigrantes, com diferentes 

costumes e saberes. Como demonstram dados do Arquivo público de São Paulo (2013), o 

fluxo migratório para o Brasil teve altos índices, chegavam imigrantes de diversas etnias e 

nacionalidades para comporem a força de trabalho livre para as grandes lavouras de café, este 

aspecto reitera a preocupação em estudar primeiramente a pátria e depois em modo de 

                                                 
1
 Optamos por manter a ortografia de época no título do livro e nas citações diretas contidas neste texto. 
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comparação, outros países.  

Assim o ensino poderia ser a engrenagem fundamental para fazer estes emigrantes 

amar a pátria brasileira. Como elucida Nagle (2001), era um sonho da República brasileira 

levar a educação para toda a população, formando assim cidadãos patrióticos e que 

colaborassem com as transformações do país, elevando a mesma para se figurar entre as 

grandes e progressivas nações mundiais. Portanto, o campo educacional se tornou propício 

para a intensificação do sentimento de nacionalismo e do patriotismo.  

Cabe investigarmos como a disciplina de Geografia se alinhou à abordagem do 

pensamento nacionalista e patriótico, com determinados conteúdos de ensino, assim como as 

metodologias alinhadas à conjuntura nacionalista preceituadas aos professores para aplicação 

na prática pedagógica. Segundo Pessoa (2007), a preocupação com uma educação 

estritamente voltada para concretização do nacionalismo-patriotismo se desenvolveu no 

cenário de ascensão dos sistema econômico capitalista. O cenário social e político que o 

Brasil estava envolto, de forma simples descreve o porque as instituições escolares tinham 

como finalidade  a disseminação desta ideologia. 

 
À medida que o modo de produção capitalista se consolidava, as 

formas espaciais preexistentes (feudos, cidades-estados, etc)) se 

tornavam um empecilho para os interesses econômicos e políticos da 

burguesia em ascensão, daí a necessidade de fazer emergir uma nova 

forma jurídico-espacial. Neste contexto, surgem os chamados Estados 

Nacionais. A forma Estado-Nação, entretanto, precisava ser 

assimilada pelo coletivo da sociedade e por isso mesmo, a escola 

enquanto aparelho ideológico do Estado passou a ser vista pela a 

burguesia como importante instrumento para se alcançar tal intento. A 

escola foi revestida de um caráter nacional e as disciplinas que 

compõem o seu currículo passaram a ter, como uma de suas 

finalidades, a disseminação de uma ideologia comprometida como 

nacionalismo patriótico. A instituição escolar tornou-se, por 

excelências, o agente do sentimento nacional, o meio de espalhar em 

todos o patriotismo tão necessário para a unidade nacional almejada 

pela a burguesia. Neste contexto, coube à geografia escolar ocupar-se 

também do estudo do Estado-Nação, tendo privilegiado as suas bases 

físicas, tentando  assim disseminar a ideia de que havia uma 

identidade entre as pessoas que nasceram no mesmo território 

nacional. (ROCHA apud PESSOA, 2007, p.43). 
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Fica evidente, qual foi o papel que a Geografia teve que desempenhar neste contexto 

político, social e econômico que o país estava inserido. Emerge desta forma o caráter nacional 

nas vias escolares do Brasil, responsável pela circulação ideológica comprometida pelo amor 

a pátria e o conhecimento do seu território. Segundo Vlach (1988, apud PESSOA 2007),  a 

presença imposta  e ideológica do patriotismo nas escolas brasileiras, foi de extrema 

importância para a classe que dirigia o país, já que o sentimento de amor a pátria desviava a 

atenção das questões políticas que estavam encravadas no contemporâneo espacial  no início 

do século XX. 

Vale ressaltar, como destaca Nagle (2001) que a  Escola Nova desenvolveu-se no 

Brasil sob importantes impactos de transformações econômicas, políticas e sociais, 

ocasionados pela monopolizada produção de café, a intensa urbanização e o aspecto 

educacional, uma vez que teve-se um fluxo migratório para o Brasil com altos índices, 

chegava imigrantes de diversas etnias e nacionalidades para ser a força de trabalho livre para a 

grandes lavouras de café
2
, assim o ensino de Geografia era uma das engrenagem fundamenta-

is do governo para fazer estes emigrantes amar a pátria brasileira. 

Contextualizando a temática da pesquisa consideramos importante fazer um breve 

resgate da história recente da disciplina de Geografia, apontando o fato da sua configuração 

nas mais diferentes ocasiões históricas, considerando o contexto sociopolítico que o Brasil se 

encontrava no início do século XX. Deste modo, dentro do contexto educacional que envolvia 

                                                 
2
  Este processo de recrutamento e fixação dos imigrantes passou a ser denominado "imigração subvencionada", 

reservando-se o nome de "colonização" ao primitivo sistema de localização dos imigrantes em pequenas 

propriedades agrupadas em núcleos. Ambos os sistemas terão seus partidários. A "imigração" tem naturalmente a 

preferência dos maiores e mais diretos interessados: os proprietários necessitados de braços. Resolviam com ela, 

desde logo e sem delongas, o seu problema de trabalho. O plano da "colonização" não apresentava solução tão 

pronta e imediata; mas suas perspectivas eram mais amplas. Argumentavam seus partidários que o principal era 

incrementar o povoamento do país; a questão de braços para a grande lavoura resolver-se-ia naturalmente no 

futuro como consequência de tal incremento: dos núcleos coloniais sairiam logo os trabalhadores necessários. E 

havia a vantagem de tornar a imigração para o Brasil muito mais atraente, oferecendo aos candidatos, desde 

logo, a possibilidade de se tornarem proprietários. Sem contar as vantagens de ordem social, pois formavam-se 

assim verdadeiros povoadores, fixados na terra e com ela identificados, em vez de populações flutuantes e 

desenraizadas de mercenários. (PRADO, 2006, p.141). 



12 

 

12 

 

o Brasil antes de 1925, data da publicação de Methodologia do ensino de Geographico: 

introdução aos estudos de Geographia moderna
3
, a Geografia, inserida como disciplina  

escolar através das leis orgânicas nos ensinos primários e secundários, como aponta Gebran 

(2003), era descritiva, ou seja, seus conteúdos eram apresentados para serem simplesmente 

armazenados pelos alunos, pois, não se tinha uma contextualização histórica dos tema de 

ensino, como se eles sempre estivessem estáticos no espaço.  

 Segundo Cassab (2009), a Geografia escolar não é um mero reflexo da Geografia da 

academia, e foi constituída como uma disciplina escolar no Rio de Janeiro, no Colégio Pedro 

II, em 1837 e tinha como objetivo  contribuir para uma afirmação das ideias de nacionalismo 

e nacionalidade do país, como elucida a autora "O recém criado país necessita formar o 

espírito de nacionalidade e forjar o seu povo”. (p. 46). Assim os conteúdos estudados na 

escola eram relacionados as riquezas naturais e humanas da extensão territorial brasileira. 

 Pessoa (2007), ao fazer uma contextualização sobre as reformas educacionais no 

período republicado, alerta que sendo a primeira reforma educacional marcada esboçada por 

Benjamin Constant nos anos de 1890, a disciplina de Geografia era ministrada às séries do 

ensino secundário, com foco na Geografia clássica, ou seja, a Geografia quantitativa e a 

descritiva. A segunda reforma educacional que ocorreu em 1901 propôs poucas modificados á 

disciplina de Geografia, sendo a principal delas a redução dos números de aulas. A terceira 

reforma educacional, no ano de 1911, teve como características mais importantes a redução ao 

curso secundário, no envolto da disciplina de Geografia a reforma não sofreu alteração em 

relação a reforma anterior. E a quarta e última reforma, que ocorreu em 1915, teve mais uma 

vez uma redução de duração no curso secundário, passando agora de seis anos para cinco 

                                                 
3
 A obra de Delgado de Carvalho será utilizada como um marco para a época, como propõe Santos (2005).  Cabe 

citar que a publicação do livro Methodologia do ensino de Geographico: introdução aos estudos de Geographia 

moderna, de Delgado de Carvalho, nos possibilita uma compreensão do “modelo” proposto,  que romperia com a 

Geografia descritiva  e traria uma “nova” metodologia para as salas de aulas para se aprender e ensinar 

Geografia, além de fazer do estudante um verdadeiro patriota  e um nacionalista com amor a sua pátria. 
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anos, sobre o ensino de Geografia Pessoa (2007) certifica que esta reforma conduziu a 

disciplina para a depreciação em relação a reforma precedente, pois teve uma redução do 

número das séries nas quais a Geografia era lecionada. 

 É conveniente ponderar ainda que no começo do século XX, a educação passou a ser 

vista como sendo a única saída para diminuir o atraso de desenvolvimento do Brasil perante 

outras nações, em decorrência disso Santos (2005), expõe que a visão da sociedade do período 

da República, era de  que era preciso reformar o homem para poder modificar a sociedade. 

Assim o atraso no desenvolvimento brasileiro era considerado como atrelado  ao alto 

percentual da população sem escolaridade. 
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2. PROBLEMATIZAÇÃO 

Considerando extremamente importante a análise do processo histórico  da 

construção teórica e metodológica da disciplina de Geografia para se compreender o presente,  

procuramos  responder a seguinte questão problematizadora: Quais orientações escolanovistas 

foram apresentadas por Delgado de Carvalho para o ensino de Geografia nas primeiras 

décadas do século XX? 

Assim buscar-se a necessária correlação da importância do pensamento  de Carlos 

Delgado de Carvalho para o desenvolvimento da Geografia brasileira nas salas de aula. 
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3. OBJETIVOS 

A pesquisa teve como objetivo geral destacar as orientações metodológicas, a partir 

dos princípios escolanovistas, para o ensino de Geografia no Brasil, no início do século XX, 

amplamente divulgados entre professores à época. 

Assim, destacamos alguns objetivos específicos: 

 Apontar a contribuição de Delgado de Carvalho, a partir das orientações contidas no 

livro Methodologia do ensino de Geographico: introdução aos estudos de Geographia 

moderna. 

 Compreender um importante momento da história  do ensino de Geografia no Brasil. 

 Identificar os princípios escolanovistas na contribuição de Delgado de Carvalho. 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para o desenvolvimento da investigação optamos pela pesquisa bibliográfica e 

documental, considerando as fontes primárias e secundárias que focam o Ensino de Geografia 

nas décadas iniciais do século XX, especialmente nos anos de vinte e trinta.  

Pautada primeiramente em uma revisão da literatura especializada em ensino de 

Geografia, foram localizados e selecionados estudos pioneiros que abordam a temática, do 

ponto de vista histórico.  

Além  dos estudos pioneiros buscamos dialogar com autores da Pedagogia que 

analisam os princípios da Escola Nova.  

Durante a pesquisa foram consultados bancos de dados eletrônicos, principalmente 

no levantamento de teses e dissertações, especialmente os mantidos pela Universidade 

Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP), pela  Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP) e pela Universidade de São Paulo (USP). Também foram consultadas 

as revistas eletrônicas de Geografia, como a revista Brasileira de Educação em Geografia e o 

Boletim geográfico, entre outras. 

Destacamos que na temática “história do Ensino de Geografia no Brasil” os 

estududos de Vlach (1988), Barcellos Silva (1996), Rocha (1997) e Santos (2005), 

inicialmente ancoraram a pesquisa. 

As formas de análise dos resultados envolveram, após o levantamento bibliográfico, 

organização dos dados obtidos na pesquisa nos bancos de dados, em um instrumento de 

pesquisa (Apêndice I).  

O instrumento de pesquisa (Apêndice A) é de uma organização em texto 

sistematizando as bibliografias levantadas até o momento, sobre a temática em questão, assim 

são reunidas em ordem cronológicas e com separação de formato (tese, dissertação, livros, 

entre outros) dos estudos que e aproximam do objetivo que envolve  a pesquisa. 
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A segunda etapa se deu pela análise dos textos selecionados. Assim como uma 

reflexão sobre a importância dos intelectuais da época e suas obras para o desenvolvimento da 

disciplina Geografia na escola brasileira, as suas "novas" propostas para um ensino mais 

participativo e dinâmico no processo ensino-aprendizagem. 

E por último, os resultados das reflexões e discussões foram sistematizadas e 

divulgadas em formato de resumo no XXV Congresso de Iniciação Científica (CIC) e texto 

completo no 12º Encontro Nacional De Práticas De Ensino De Geografia (ENPEG) 2013. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1. Delgado de Carvalho e sua importância para a Geografia escolar no Brasil 

Delgado de Carvalho teve grande importância na efetivação da Geografia  escolar 

brasileira, deste modo vale destacar a importante produção acadêmica sobre o mesmo.  

Vlach (1988), Santos (2005), e Barcellos Silva (1996) destacam a importância que 

Delgado de Carvalho teve na crítica ao ensino da Geografia brasileira, além de apontarem 

como são de fundamental importância os estudos sobre o pensamento deste importante 

intelectual que estava em pura harmonia com os acontecimentos socioeconômicos e políticos, 

que cercavam o cenário da sociedade brasileira à época, articulados com a reestruturação 

política para levar ao país ao progresso e igualar-se as grandes nações. 

 Santos (2009) elucida a importância de Delgado de Carvalho, considerando-o como 

sendo o "pai da moderna Geografia brasileira", afirma assim que 

Na galeria de figuras célebres da Geografia do Brasil, um espaço 

nobre deve ser reservado para um nome fulgurante, que muito 

contribuiu para a construção do pensamento geográfico nacional. Um 

homem de ciências, que expandiu largamente o conceito de 

multidisciplinaridade, atuando sempre com o mesmo brilho em outros 

campos do saber. Além de geógrafo, ele foi eminente educador, 

historiador, jornalista, sociólogo, professor, mestre de mestres. (p. 12) 
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Figura 1: Carlos Miguel Delgado de Carvalho   

Fonte: Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, 1984. 

 

A trajetória de Carlos Miguel Delgado de Carvalho começou na capital francesa em 

novembro de 1884, filho de diplomata brasileiro, ele só veio a conhecer o Brasil aos 23 anos 

de idade, em 1907, realizando assim seus estudos integralmente na Europa. Com uma 

condição financeira favorável de sua família teve a possibilidade de cursar inúmeros cursos, 

todavia, como já colocado seu pai era diplomata, o que levava à várias mudanças de cidades e 

de países, para dar sequência aos estudos Delgado de Carvalho morou com a avó em Londres.  
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Conforme registra Ferraz (2009), cursou Letras em 1905 na França, e posterior 

Direito e ministrava História da civilização na França. No ano de 1907 graduou-se em seção 

diplomática e em seguida cursou Economia e Política em Londres. Ferraz (2009, p 87-88) 

reflete que 

Esta ampla formação expressava o caráter de uma mente brilhante e 

enciclopédica, o que gabaritou o jovem intelectual a implementar uma 

diversidade de frentes pioneiras de estudos científicos quando se 

estabeleceu no Brasil. Durante esse período de formação diversa, 

propiciou contatos com ideias liberal e democrática, coadunando com 

os valores de progresso econômico/cultural e de liberdade 

ético/política do homem presentes na época. Este talhe de ideal 

político era reforçado pela esperança depositada no poder da ciência 

de libertar o homem dos atrasos e desigualdades social, econômica e 

cultural, graças às inovações tecnológicas e ao rigor objetivo da 

verdade científica no desvendar os segredos do mundo. Esses foram 

princípios norteadores de toda sua atividade intelectual. 

 

No Brasil colaborou em jornais no Rio de Janeiro, como por exemplo, Notícia e 

Jornal do Commercio e teve um aprofundamento em Geografia sobre o Brasil, no qual 

utilizou o método de análise e observação. Publicou dois livros sobre o Brasil em francês, um 

em 1908 e outro 1910, já que realizava inúmeras viagens entre Brasil e Europa. Em 1913 

publicou o livro marco da história da Geografia brasileira Geographia do Brasil - Tomo I.  

Todavia, como ressalva Albuquerque (2011), esse livro não foi difundido 

prontamente nas escolas brasileiras, como exemplo a autora destaca a não participação no 

currículo das escolas secundárias do Colégio Pedro II (Plano de Curso de 1915).  

Voltou a Europa pós a publicação do mesmo e por lá permaneceu por seis anos 

trabalhando no Serviço de Meteorologia Britânico e realizando inúmeras 

palestras/conferências sobre a Geografia humana do Brasil.  

A propósito da inserção deste livro nas escolas brasileiras Albuquerque (2011, apud 

de VECHIA; LORENZ, 1998) comenta que foi somente com o Plano de Curso de 1926 que o 

livro passa a ser adotado no currículo como proposto para a Geografia do Brasil e para a 
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Geral; publica depois o Geographia do Brasil II, correspondente a um livro didático contendo 

um capítulo sobre as regiões brasileiras. 

Segundo Santos (2005) e Albuquerque (2011), foi neste intervalo de tempo que 

Delgado de Carvalho diferente de outros estudiosos brasileiros, já que teve contato com as 

instituições de outras nacionalidades, como os estudiosos da Inglaterra e Estados Unidos, não 

se restringi desta maneira somente aos pensamentos da Alemanha e da França.  

Voltando ao Brasil, assumiu a vaga de professor no Colégio Pedro II nos anos de 

1920, sendo primeiro professor de Inglês e posteriormente e respectivamente de Geografia e 

Sociologia.  

No ano de 1922, realizou  um trabalho de análise do ensino de Geografia no Brasil 

para a "Liga  Pedagógica do Ensino Secundário, no qual se transformou no livro 

Methodologia do ensino Geographico: introdução aos estudos de Geographia moderna. Deste 

modo a sua importância na Geografia brasileira e no Brasil pode ser cotejada pelos inúmeros 

contribuições que o autor deixou enfocando diferentes temas e métodos para ser trabalhados, 

inovando assim a Geografia brasileira. 

 No decorrer do começo do século XX, como ressalva Santos (2005), havia um intenso 

debate sobre educação e os ideários da Escola Nova no âmbito educacional brasileiro, no qual 

se pautava discussões, sobretudo envolvendo a metodologia de ensino, conteúdos e a 

finalidades da disciplina de Geografia nas escolas. Deste modo, Delgado de Carvalho e outros 

autores escrevem obras contendo discussões abrangentes sobre estes aspectos, tendo como 

objetivo a intenção de colaborar para o avante de qualidade da disciplina. 

No dia 4 de outubro do ano de 1980, na cidade do Rio de Janeiro Delgado de 

Carvalho faleceu com 96 anos, deixou cerca de 49 obras publicadas dos mais diversos temas, 

todavia a grande maioria é dedicada a temática da educação, deste modo a Geografia de que 

Delgado defendia e acreditava está presente em vários textos como já supracitados aqui.  
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 Como já apontamos, o livro Methodologia do ensino Geographico: introdução aos 

estudos de Geographia moderna, é considerado como um dos texto mais significatios deste 

período como destacam Santos (2005), Vlach (1988;1989)  e Barcellos Silva (1996), pois a 

preocupação central se focava na direção que a disciplina de Geografia tomaria dentro do 

ensino secundário brasileiro. Deste modo, este livro traz um direcionamento que envolvia as 

orientações metodológicas e até mesmo curriculares para o ensino de Geografia no Brasil, 

ancoradas com os princípios escolanovistas.  

 Segundo Vlach (1989), a importância da obra de Delgado de Carvalho se dá, 

Pelo fato de a prática pedagógica em sala de aula poder ainda ser 

caracterizada pela a profunda distância entre o método e conteúdo, 

entendemos pertinente uma análise preliminar daquilo que esse autor 

compreendia como uma necessidade urgente e imperiosa: tornar a 

geografia uma ciência, o que a seu ver não seria obtido fora do âmbito 

da instituição escola; assinalando, assim, relações inextricáveis entre 

ensino e ciência geográfica. Por quê? (p. 149). 

 

Pela importância do livro Methodologia do ensino Geographico: introdução aos 

estudos de Geographia moderna,  e considerando-o um marco na Geografia escolar brasileira, 

do início da primeira metade do século XX, a seguir apresentamos uma análise mais detalhada 

do mesmo. 

 

5.2.  Aspectos de Methodologia do ensino de Geographico: introdução aos estudos de 

Geographia moderna, de Delgado de Carvalho 

 

 No livro Methodologia do ensino de Geographico: introdução aos estudos de 

Geographia moderna, Delgado de Carvalho, informa no texto da capa que era membro da 

"Royal Meteorological Society" e do Instituto Histórico e Geográfico brasileiro. Foi 

publicado então no ano de 1925 pela a editora "Vozes de Petrópolis", na cidade do Rio de 
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Janeiro. As ilustrações presente no corpo do texto são de Percy Lau
4
,grande desenhista e 

ilustrador, retratou os mais distintos aspectos do Brasil e seus desenhos são de grande 

detalhamento dos elementos ilustrados. 

 

 

 O livro tem 223 páginas, sendo dividido em três partes, que são subdivididas em 15 

capítulos e por fim, contém um decálogo com normas a se considerar no curso de Geografia. 

                                                 
4
 Percy Lau, cujo pai era inglês, nasceu no Peru em 1903, mas passou a maior parte de sua vida no Brasil, onde 

fez carreira como desenhista e ilustrador. (Salgueiro, 2005, p.27) 

Figura 2: Capa do Livro. 
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Na primeira parte estão nomeados os "Os programas e os Estudos", a segunda parte "A 

orientação Moderna" e a terceira e última focam-se "Os Processos Didacticos". Ainda o livro  

inclui a propaganda de uma futura publicação intitulada Revista de Geographia Didactica, 

que era dirigida por Delgado de Carvalho e por Raja Gabaglia, do Colégio Pedro II. Outra 

observação relevante é a respeito da bibliografia que é totalmente toda estrangeira. 

 Ao referir sobre o corpo do texto do livro de Delgado de Carvalho, Santos (2005) 

relata que como o renomado autor  era professor do ensino secundário no Colégio Pedro II, 

estava preocupado com os alunos que acabariam o ensino primário e continuariam seus 

estudos, não considerando assim o ensino primário como término dos anos escolares. Assim  a 

autora ressalva que para Delgado de Carvalho "[...] o primário seria uma preparação para 

alcançar o secundário" (p.26).  Por conseguinte, destinava-se então o seu livro aos professores 

das escolas, no qual propunha uma leitura em estilo de manual, assim o leitor deste livro não 

precisaria ler a totalidade do mesmo para compreendê-lo, poderia ler somente a parte que lhe 

interessava com mais ênfase. Desta forma, o livro apresenta uma metodologia para o ensino 

de Geografia, assim como indicava os conteúdos a ser ensinados aos alunos. Auxiliava o dia a 

dia das aulas dos professores. 

 Na primeira parte do livro Os programas e os estudos compõem seis capítulos. O 

primeiro capítulo destaca o ensino de Geografia no curso de humanidade, nele traz as 

reflexões sobre como estava a Geografia no Brasil: 

  

Nas escolas do Brasil e de outros países de nosso continente, a 

geographia é o estudo de uma das modalidades da imaginação 

humana, isto é, da sua faculdade de atribuir nomes, de crismar 

áreas geographicas. [...] Aqui, quem não sabe nomenclatura não 

sabe geographia, e deste modo a poesia e a geographia são 

produtos directos da imaginação, apesar de fazerem parte de 

cadeiras diferentes. (CARVALHO, 1925, p. 3-4). 

 

 Ainda neste capítulo traz algumas novas tendências da Geografia moderna, como o 
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método comparativo. Faz ressalvas ainda que independente do assunto que a Geografia 

aborde, o meio onde vive o aluno, assim, o meio deveria  ser considerado como um aspecto 

dos estudos, e somente depois de conhecido o meio próximo, a professor deveria acrescentar 

informações sobre outros lugares, de comparação. Assim ressalva que a pátria do aluno 

deveria ser a base para seus estudos, como se observa, "Devemos passar mais rapidamente 

sobre os assumptos que não têm aplicações no Brasil; deixemos o estudo mais detalhado das 

geleiras ao estudante suisso e o exame circumstanciado dos vulcões aos japonezes e aos 

equatorianos” (CARVALHO, 1925, p. 7).  

 O segundo capítulo aborda os então considerados “atuais” estudos da Geografia, e 

aponta a limitação do ensino que "[...] ainda é apenas questão de memória" (CARVALHO, 

1925, p. 16), memorizar lista e lista na qual será testadas em uma prova. No terceiro capítulo 

traz o novo programa de Geografia do Colégio Pedro II,  que em suas observações seria 

importante para mudar o ensino, considerado por ele como “arcaico”. 

 A partir do quarto capítulo, há um índice para facilitar a leitura por parte dos 

professores. Assim, contém discussão sobre a Geografia histórica e a História da Geografia, a 

aplicação da Geografia no Brasil e as novas pesquisas. A despeito Delgado de Carvalho 

destaca que no programa do Colégio Pedro II, redigido por Raja Gabaglia há tendência de se 

ter um critério histórico toda a vez que o assunto for Geografia humana. Por fim, concluir que 

este novo programa está introduzindo o espírito de pesquisa no Brasil. 

 No quinto capítulo Delgado de Carvalho elenca três principais necessidades para a 

Geografia na Escola normal, que são a revisão Geral,  a interpretação dos programmas 

primarios e o aperfeiçoamento individual.  

A Revisão Geral é o tempo de dois anos dedicado a recapitulação, Carvalho diz que 

na sua curta experiência pode afirmar  

[...] que a revisão ficará, a maior parte do tempo, prejudicada na sua 

essencia pela a necessidade de uma primeira <visão>, isto é, de um 
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estudo que não foi feito. Não se póde <<rever>> o que nunca foi 

<<visto>>. (CARVALHO, 1925, p.39). 

 

Todavia, coloca que depois de algumas aulas, um bom professor pode reverter estas 

normas das aulas de Geografia, encontrando assim elementos aproveitáveis e poupando os 

alunos  de "esforços mnemotechnicos inuteis", assegura que as gerações passadas em matéria 

de geografia foram levadas a um "becco sem sahida" e que estão em procura de escapar. 

Interpretação dos programmas, elucida que quando se dedicado a methodologia ou  

interpretação da Geografia, tem-se um grau alto de importância para os futuros professores, já 

que se aprende nele o que se deve ensinar. Na terceira necessidade, teria chegado ao último 

ano do curso de geografia, denominado como Aperfeiçoamento individual. 

 No sexto e último capítulo desta parte, traz uma interpretação do novo programa do 

primeiro ano do curso primário, traz discussão sobre os métodos de ensino, o espírito do 

programa,  as etapas sucessivas a serem seguidas e a Geografia como ciência auxiliar. 

 A segunda parte do texto traz em seu corpo três capítulos que são distribuídos a cerca 

da abordagem da "A orientação moderna" para o ensino de Geografia do secundário. No 

primeiro capítulo se norteia sobre o alcance da didática da Geografia Geral, localização, 

terminologia e sua finalidade. Traz a diferença da Geografia antiga para a moderna, assim 

considera "[...] que a geographia antiga estudava o universo e seus habitante, enquanto que  

que  a geographia  moderna estuda o universo em relação ao seus habitantes." (CARVALHO, 

1925,p. 65).  

No segundo capítulo, "Uma concepção fundamental da Geografia moderna: a região 

natural.", traz uma definição do termo tendo como base os autores que ele estudou, e propõem 

em 1924 a definição: 

A "região natural" é uma subdivisão mais ou menos precisa e 

permanente que a observação e a investigação permittem crear numa 

area geographica estudada, no intuito de salientar a importancia 

respectiva das diferentes influencias physiographicas, respeitando o 

mais possivel o jogo natural das forças em presença e collocando a 
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synthese assim esboçada sob o ponto de vista especial do factor 

humano nella representado. (CARVALHO, 1925,p. 82). 

 

 Assim Delgado de Carvalho demonstra que a utilização somente de uma divisão 

administrativa para se estudar Geografia não é eficiente. A divisão geográfica para ele então 

deveria ser feita nos diferentes países, pois isso possibilitaria uma geografia vinculada a um 

dever patriótico. 

 No terceiro e último capítulos traz o fator humano no ensino da disciplina, explica que 

por conseguinte a uma tendência moderna na interpretação da Geografia em se considerar o 

homem como aspecto fundamental de interesse e olhar pelo o critério humano ao qualificar a 

importância dos fatos, deste modo coloca que "A medida commum que serve para aquilatar o 

valor das coisas é o homem." (CARVALHO, 1925, p. 105). 

Na terceira parte e última do livro, que se estende por mais da metade dele, traz em 

seu corpo o processo didático do ensino de Geografia para o secundário. Está dividido em seis 

capítulos, sendo respectivamente sobre a compêndio da Geografia, a dissertação geográfica, a 

escolha dos protótipos, a documentação fotográfica, os testes de Geografia e a aplicação dos 

processos geográficos.  

Assim se discutia  como deveria ser uma boa síntese do caminho a ser percorrido 

pelo aluno na disciplina de Geografia, não sendo volumoso, e sim conciso, claro e fornecedor 

de material necessário para o despertar do interesse do aluno. Destaca qual seria a melhor 

fórmula para empregar  no ensino, e após isso qual seria a melhor maneira de usar o recurso 

da dissertação como um meio no qual leva ao estudante a um pensar mais eficaz do que estava 

sendo estudado.  

Delgado de Carvalho (1925) explica que "A dissertação geographica é pois o melhor 

balanço que se possa fazer das condições em que se acham as noções servidas nos livros, nos 

mapas e nas aulas."(p. 121), pois acreditava que é  a válvula de segurança. 
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O terceiro capítulo traz a escolha dos proto-typos e sua importância para o ensino de 

Geografia, define como um paradigma Geográfico obedecendo a um critério e satisfazer as 

suas condições, assim além do lado prático deve-se considerar a importância da unidade 

geográfica escolhida.  

No quarto capítulo a documentação fotográfica traz algumas ponderações a cerca da 

utilização de gravuras nos compêndios, as vistas fotográficas, meios de projeções, filmes e as 

vantagens e desvantagens, sobre este capitulo destaca-se o trecho "A photographia, quando 

significativa e bem escolhida, é evidentemente o melhor auxiliar do atlas e do texto. A 

infinidade de coisas que ella póde representar é por si só uma lição: a questão é fazel-a 

"falar". (CARVALHO, 1925, p. 141). 

 No quinto capítulo desta parte, destacam-se os testes de Geografia, traz três pontos a 

serem discutidos, sendo respectivamente “A introdução dos testes no Brasil”, “Classificação 

dos testes segundo Medeiros e Albuquerque” e “Os teste escalonados, exemplos americanos e 

as vantagens do sistema”. Segundo o autor Medeiros e Albuquerque definem teste como "[...] 

um exame escripto, reduzido aos seus mais summarios termos, cujas  respostas têm de ser 

dadas de tal maneira que não possam ser julgadas sinão de um modo." (CARVALHO, 1925,p. 

148), ou seja os testes são respondidos com uma ou duas palavras ou traços. 

  No sexto e último capítulo, a aplicação dos processos gráficos, traz em três sub 

capítulos sendo diagramas, cartogramas e estereogramas. Assim o autor  traz estas três 

possibilidades que obedecem a regras e propósitos diferentes, entretanto pode ter diversas 

combinações e recursos para se escolher o melhor processo para um determinado fenômeno 

geográfico. 

 

5.3. A difusão da Escola Nova no Brasil  

Para compreender aspectos do pensamento escolanovista de Delgado de Carvalho 
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apresentamos considerações sobre o movimento da Escola Nova. 

A Escola Nova teve seu início no século XX no Brasil, era difundida por grandes 

pensadores contemporâneos a época como Fernando de Azevedo, Rui Barbosa, Carneiro 

Leão, Hermes Lima, Anísio Teixeira. Este movimento foi uma busca de renovação no ensino, 

que se espelhava na forte adesão que teve na Europa, América e mais retardatariamente no 

Brasil. A indício que a primeira vez que foram mencionados estes aspectos de renovação no 

país foi no ano de 1882 por Rui Barbosa,
5
 que teve sua atuação direcionada a reforma do 

ensino e na emancipação dos escravos, priorizava assim a necessidade de rever o método de 

ensino adotado no país. Fez também um detalhado levantamento sobre os aspectos do ensino 

adotado no país, utilizou como base os documentos que tinha sobre a educação nacional e 

internacional. 

Inúmeros são os autores que estudaram e estudam a Escola Nova, vale citar Nagle 

(1974), Hilsdorf (2003), Peres (2009) e Alves (2010). Assim a partir de suas obras será 

pontuado aspectos chaves do movimento e as principais influências que o movimento 

escolanovista brasileiro sofreu. 

Segundo Peres (2009) para se compreender a Escola Nova no Brasil é necessário se 

debruçar sobre os elementos da Escola Ativa
6
 na visão do autor e percussor da Escola Novista 

na Europa Adolphe Ferriére. Sobre Ferriére Peres (2009)  informa. 

 

[...] Adolphe Ferriére foi um homem que acreditou profundamente na 

essência humana e na redenção da humanidade pela a escola. O 

desenvolvimento da liberdade humana   e da democracia, o incentivo à 

atividade espontânea da criança, a autonomia moral e intelectual, o 

respeito pela a individualidade dos escolares, o aperfeiçoamento 

social, a busca da justiça, da paz mundial, da ciência enquanto 

elemento de progresso e de verdade, são os pilares do pensamento de 

Ferriére que em muito contribuíram para configurar aquilo que 

conhecemos como Escola Nova  ou  Educação Nova  e que tanta 

                                                 
5
 Rui Barbosa foi advogado, jornalista, jurista, político, diplomata, ensaísta e orador, nasceram em Salvador - 

BA, em 5 de novembro de 1849, e faleceu em Petrópolis-RJ, em 10 de março de 1923. (Cadernos do CHDD, 

2004) 
6
 A Escola Nova também era conhecida como Escola Ativa ou Escola Progressiva. 
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influência exerceu e, de alguma forma, continua exercendo, sobre o 

pensamento e a prática pedagógica, inclusive no Brasil”. (PERES, 

2009, p.123. grifo do autor). 

 

 

Adolphe Ferriére , nascido na Suíça, na cidade de Genebra, viveu entre os anos de 

1879 e 1960, foi fundador da primeira organização oficial do movimento da Escola Nova no 

mundo e tinha como principal objetivo reunir e divulgar todos os materiais referentes sobre a 

Escola Novista. No início da década de 30 Ferriére realizou uma viajem a América para 

divulgar os princípios do movimento, passou por vários países latinos americanos como 

ressalva Peres (2009). No Brasil por incidente do destino somente ficou atracado no porto da 

cidade do Rio de Janeiro, expedição tinha a intenção também do recolhimento de materiais 

para a organização. Vale ponderar que a influência da Escola Nova no Brasil foi norte 

americano, pelos os pensamentos de John Dewey, todavia não pode se negar as influências 

europeias de Ferriére. Ambas via no movimento da Escola Nova como sendo o caminho para 

uma nova ordem social através da escola. 

Deste modo, vale elucidar que em 1920 Ferriére publicou a Historieta
7
, que foi 

traduzido no ano de 1928 em português, em Portugal, Peres (2009) destaca o ato como sendo 

um misto de ousadia e de coragem, pois a historia publicada traz a relação direta entre a 

escola e a criação diabólica na terra, a escola é vista como uma ação do Belzebu para acaba 

                                                 
7
 “Queiram ouvir esta história.  

Um belo dia, deu o diabo uma saltada à terra, e verificou, não sem despeito, que ainda cá se encontravam 

homens que acreditassem no bem. Como não falta a Belzebú um fino espírito de observação, pouco tardou em se 

aperceber que essas criaturas apresentavam caracteres comuns: eram boas, e por isso acreditavam no bem; eram 

felizes, e por conseqüências boas; viviam tranqüilas, e por isso eram felizes. O diabo concluiu, do seu ponto de 

vista, que as coisas não iam bem, e que se tornava necessário modificar isto. 

E disse consigo: ‘A infância é o porvir da raça; comecemos, pois, pela infância.’ 

E apresentou-se perante os homens como enviado de Deus, como reformador da sociedade. ‘Deus’, disse 

Belzebú, ‘exige a mortificação da carne, e é mister começar desde criança. A alegria é pecado. Rir é uma 

blasfemia. As crianças não devem conhecer alegrias nem risos. O amor de mãe é um perigo: afemina a alma dum 

rapaz; é preciso separar mãe e filho, para que coisa alguma se oponha à sua comunhão com Deus. Torna-se 

necessário que a juventude saiba que a vida é esforço. Façam-na trabalhar (...); encham-na de aborrecimento. 

Que seja banido tudo quanto possa despertar-lhe interesse: só é proveitoso o trabalho desinteressado; se nele se 

mistura prazer, está tudo perdido!’ 

Eis o que disse o diabo. A multidão, beijando a terra, exclamou: 

- Queremos-nos salvar! Que devemos fazer? 

- Criem a escola.” [...]  (Adolphe Ferrière, apud Peres 2009, p-. 114). 
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com os aspectos positivos das crianças. Por causa de tal publicação considerada ofensiva a 

sociedade e a igreja (na época) Ferriére tem como punição fazer uma retratação sobre as suas 

palavras escritas. Com a Historieta é possível ponderar que a intenção dos precursores da 

Escola Nova, como inúmeros autores ressalva é que se transforme o ambiente da escola, os 

alunos e os professores. Ferriére indaga a necessidade de mudança por parte do também 

professor “ porque nos preocupamos com as aptidões do aluno e não com as do professor?” 

(Ferriére, apud PERES 2009). 

O autor Ferriére também foi redator dos célebres 30 pontos da Escola Nova, que são as 

características gerais a ser seguidas. Estes 30 pontos ficaram conhecidos como sendo a 

bandeira de luta do movimento por vários países e como ressalva Peres (2009) inclusive no 

Brasil.  

Os 30 pontos foram publicados na revista Educação, no ano de 1929 , em seu texto 

Alves (2010) traz em anexo os 30 pontos que serão citados  abaixo. 

 

QUADRO 1: Os 30 pontos da Escola nova8
 

 
“1. A escola nova é um laboratório de pedagogia prática. Ela procura desempenhar o papel 

explorador ou de pioneiro das escolas do Estado, mantendo-se ao corrente da psicologia moderna, nos 

meios que põe em acção, e das necessidades modernas da vida espiritual e material, nos objectivos 

que fixa à sua actividade.” 

“2. A escola nova é um internato, porque só a influência total do meio no seio do qual acriança se 

move e cresce permite realizar uma educação plenamente eficaz. O que de modo algum quer dizer 

que o sistema de internato seja considerado como um ideal a ser aplicado sempre e em toda a parte: 

longe disso. A influência natural da família, no caso de ser sadia, é preferível à do melhor dos 

internatos.” 

“3. A escola nova está situada no campo, sendo este o meio natural da criança. A influência da 

natureza, a possibilidade que oferece para se entregar aos divertimentos dos primitivos, os trabalhos 

dos campos que permite realizar fazem dele o melhor auxiliar da cultura física e educação moral. 

Mas, para a cultura intelectual e artística, é desejável a proximidade de uma cidade.” 

                                                 
8
  Publicado na revista Educação, n. 1 e 2 de julho e agosto de 1929. 
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“4. A escola nova agrupa os alunos em casas separadas, em grupo de dez a quinze alunos sob a 

direcção material e moral de um educador coadjuvado pela esposa ou por uma colaboradora. Convém 

que os rapazes não sejam privados de uma influência feminina adulta, nem da atmosfera familiar que 

os internatos-casernas não conseguem oferecer.” 

5. A coeducação dos sexos, praticada nos internatos e até ao fim dos estudos, deu, em todos os casos 

em que pode ser aplicada em condições materiais e espirituais favoráveis, resultados morais e 

intelectuais incomparáveis, tanto para os rapazes como para as raparigas.” 

“6. A escola nova organiza trabalhos manuais para todos os alunos, durante pelo menos hora e meia 

por dia, em geral das 14 às 16 horas, trabalhos obrigatórios que, mais que um objectivo profissional, 

tenham um objectivo educativo e um fi m de utilidade individual ou colectiva.” 

“7. Entre os trabalhos manuais, a marcenaria ocupa o primeiro lugar, porque desenvolve a habilidade 

e a fi rmeza manuais, o sentido da observação exacta, a sinceridade e o domínio de si. A cultura da 

terra e a criação de pequenos animais entram na categoria das actividades ancestrais de que todas as 

crianças gostam e que deveriam ter ocasião de executar.” 

“8. Ao lado dos trabalhos regulamentados, é dado um lugar aos trabalhos livres que desenvolvem os 

gostos da criança, despertam o seu espírito inventivo e engenho.” 

“9. A cultura do corpo é assegurada pela ginástica natural, feita com o corpo nu ou, pelo menos, com 

o tronco nu, e ainda pelos jogos e desportos.” 

“10. As viagens, a pé ou de bicicleta, com acampamento em tenda e refeições preparadas pelas 

próprias crianças, desempenham um papel importante na escola nova. Essas viagens são previamente 

preparadas e servem de auxiliares ao ensino.”  

“11. Em matéria de educação intelectual, a escola nova procura abrir o espírito por meio de uma 

cultura geral de preferência a uma acumulação de conhecimentos memorizados. O espírito crítico 

nasce da aplicação do método científico: observação, hipótese, verificação, lei. Um núcleo de áreas 

obrigatórias realiza a educação integral, não tanto como instrução enciclopédica, mas como 

possibilidade de desenvolvimento, por meio da influência do meio e dos livros, de todas as faculdades 

intelectuais inatas da criança.” 

“12. A cultura geral é completada por uma especialização, primeiro espontânea, cultura dos gostos 

preponderantes de cada criança, e depois sistematizada de modo a desenvolver os interesses e 

faculdades do adolescente num sentido profissional.” 

“13. O ensino é baseado nos factos e nas experiências. A aquisição dos conhecimentos resulta de 

observações pessoais (visitas a fábricas, trabalhos manuais, etc.) ou, na falta disso, de observações de 

outrem recolhidas nos livros. A teoria segue sempre a prática, nunca a precede.” 

“14. O ensino é, portanto, baseado também na actividade pessoal da criança. Isso supõe a  associação 

mais estreita possível ao estudo intelectual do desenho e dos mais diversos trabalhos manuais.” 

“15. O ensino é baseado, além disso, nos interesses espontâneos da criança: dos 4 aos 6 anos, idade 
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dos interesses difusos ou idade do jogo; dos 7 aos 9 anos, idade dos interesses ligados aos objectos 

concretos imediatos; dos 10 aos 12 anos, idade dos interesses especializados concretos ou idade das 

monografias; dos 13 aos 15 anos, idade dos interesses abstractos empíricos; dos 16 aos 18 anos, idade 

dos interesses abstractos complexos: psicológicos, sociais, filosóficos. As notícias da escola e do que 

acontece fora dela dão lugar a lições ocasionais e a discussões, quer entre os grandes quer entre os 

pequenos, que ocupam na escola nova um lugar de destaque.” 

“16. O trabalho individual do aluno consiste numa pesquisa (nos factos, nos livros, nos jornais, etc.) e 

numa classificação (segundo um quadro lógico adaptado à sua idade) de documentos de todas as 

espécies, assim como em trabalhos pessoais e na preparação de conferências a fazer na aula.” 

“17. O trabalho colectivo consiste numa troca e numa ordenação ou elaboração lógica em comum dos 

documentos particulares.” 

“18. Na escola nova, o ensino propriamente dito limita-se à parte da manhã (em geral, das 8 horas ao 

meio dia). À tarde, durante uma ou duas horas, conforme a idade, das 16,30 às 18 horas, tem lugar o 

“estudo” pessoal. As crianças com menos de dez anos não têm deveres para fazer sozinhas.” 

“19. Estuda-se poucas áreas por dia, uma ou duas apenas. A variedade nasce, não dos assuntos 

tratados, mas da maneira de tratar os assuntos, sendo postos em funcionamento, alternadamente, 

diferentes modos de actividade.” 

“20. Estuda-se poucas áreas por mês ou por trimestre. Um sistema de cursos, análogo ao que regula o 

trabalho na Universidade, permite a cada aluno ter o seu horário individual.” 

“21. A educação moral, como a educação intelectual, deve fazer-se, não de fora para dentro, pela 

autoridade imposta, mas de dentro para fora, pela experiência e pela prática gradual do sentido crítico 

e da liberdade. Baseando-se neste princípio, algumas escolas novas aplicaram o sistema da república 

escolar (“self-government” escolar). A assembleia-geral, formada pelo director, pelos professores, 

pelos alunos e por vezes mesmo pelo pessoal auxiliar, constitui a direcção efectiva da escola. O 

código de leis é elaborado por ela. As leis são os meios que tendem a regular o trabalho da 

comunidade em vista dos fins por ela prosseguidos. Este sistema altamente educativo, quando 

érealizável, supõe uma influência preponderante do director sobre os “líderes” naturais da pequena 

república.” 

“22. Na falta do sistema democrático integral, a maioria das escolas novas são constituídas como 

monarquias constitucionais: os alunos procedem à eleição dos chefes, ou prefeitos, que têm uma 

responsabilidade definida.” 

“23. Cargos sociais de todas as espécies podem permitir realizar uma entre ajuda efectiva. Esses 

cargos para o serviço da comunidade são confiados alternadamente a todos os pequenos cidadãos.” 

“24. Os prémios ou sanções positivas consistem em oportunidades dadas aos espíritos criativos para 

aumentar a sua capacidade criadora. Aplicam-se aos trabalhos livres e desenvolvem deste modo o 

espírito de iniciativa.” 
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“25. Os castigos ou sanções negativas estão em correlação directa com a falta cometida. Quer dizer 

que visam pôr a criança à altura de, por meios apropriados, atingir melhor, no futuro, o objectivo 

considerado bom que ela atingiu mal ou que não atingiu.” 

“26. A emulação tem lugar sobretudo pela comparação feita pela criança entre o seu trabalho presente 

e o seu trabalho passado, e não exclusivamente pela comparação do seu trabalho com o dos seus 

companheiros.” 

“27. A escola nova deve ser um meio de beleza, como escreveu Ellen Key. A ordem é a primeira 

condição, o ponto de partida. A arte industrial que se pratica e de que se rodeiam as crianças conduz à 

arte pura, própria para despertar, nas naturezas de artistas, os sentimentos mais nobres.” 

“28. A música colectiva, canto ou orquestra, exerce a mais profunda e mais purificadora influência 

naqueles que a amam e que a praticam. As emoções que ela cria não deveriam faltara nenhuma 

criança.” 

“29. A educação da consciência moral consiste principalmente, nas crianças, em narrativas que 

provocam nelas reacções espontâneas, autênticos juízos de valor que, repetindo-se e acentuando--se, 

acabam por ligá-las entre si e com os outros. É esse o objectivo da “leitura da noite” da maior parte 

das escolas novas.” 

“30. A educação da razão prática consiste principalmente, nos adolescentes, em reflexões e em 

estudos sobre as leis naturais do progresso espiritual, individual e social. A maior parte das escolas 

novas observam uma atitude religiosa não confessional ou interconfessional, que acompanha a 

tolerância em relação a diferentes ideais, desde que incarnem um esforço em vista do crescimento 

espiritual do homem.” 

Organizado pela autora 

 

Os 30 pontos segundo Peres (2009) foram resultados obtidos através dos registros 

feitos das experiências e dos contados realizados por mais de quinze anos com as "Escolas 

Novas autênticas" que tiveram inicio nos países europeus como França, Alemanha, Inglaterra 

e Bélgica. Como visto os 30 pontos aborda todas as questões levantadas pelos os 

escolanovistas, sendo a "bandeira de luta" (PERES, 2009) dos percussores e adeptos do 

movimento por todo o mundo, inclusive no Brasil.  
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Elucida assim a co-educação dos sexos, a educação moral, a educação física, o 

desenvolvimento de trabalhos realizados coletivamente, a auto organização dos alunos, o 

ensino-aprendizagem voltado para a experiência prévia do aluno e nos fatos, a trabalhos 

realizados manualmente, a difusão da cultura e destaque dos interesses que o aluno teria 

espontaneamente. Estes são apenas alguns dos eixos propostos na redação dos 30 pontos 

redigido por Adolphe Ferriére. 

Segundo Alves (2010),  

 
Este ambiente e estas realidades renovadas, atravessaram o Atlântico e 

vão estar muito presentes por exemplo no Brasil das décadas de 1920 

e 1930. O Manifesto dos Pioneiros da Educação de 1932 é, 

claramente, o ponto de chegada de uma reflexão de renovadores 

brasileiros elogiados por Adolphe Ferrière em 1930, destacando-se 

Fernando Azevedo e a sua reforma de 1928 ou Lourenço Filho, 

director de Instrução Pública do estado de S. Paulo na década de 1920. 

As experiências da Escola Nova alcançaram maior dimensão na rede 

pública de ensino, através de reformas de instrução pública 

desenvolvidas nos sistemas de ensino de diversos estados, na década 

de 1920, e nos inícios dos anos 30 no Rio de Janeiro. (ALVES, 2010, 

p. 168). 

 

Na década de 1930 Fernando de Azevedo escreveu em seu livro A Cultura brasileira, 

no qual pontuou mas diretamente sobre a educação que o país estava envolto.  Hilsdorf (2003) 

elucida que o autor destaca que a educação se encontrava imerso a um platô de "estabilidade e 

rotina" (AZEVEDO, apud HILSDORF 2003), aponta em seu livro que a educação estava 

dividida em dois lado, como observamos no trecho. 

 

[...] que a escola esteve à margens das preocupações dominantes entre 

os políticos; de outro, que as transformações no sentido da 

modernização da escola brasileira somente aconteceram ao longo da 

década de 20, quando outros educadores liberais foram introduzidos a 

pedagogia da Escola Nova no país por meio de reformas realizadas 

nos sistemas estaduais de ensino.[...]. (HILSDORF, 2003, p.79). 
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Ou seja, o movimento escolanovista, só se solidificou ao longo os anos de 1920 e 

1930.  Hilsdorf (2003) ressalva que para Azevedo este período foi um verdadeiro "divisor de 

águas" na educação brasileira, e as formulações escolanovistas foram empregado na 

Revolução de 30 que utilizou inúmeros pontos deste processo e garantiu a todos o direito à 

educação. 

 Todavia somente partir do Manifesto dos Pioneiros da Educação em 1932, realizado 

no período do Governo de Getúlio Vargas, onde os integrantes do movimento de inserção 

receberam fortes influências do filósofo norte americano John Dewey para configurar suas 

ações, que o processo de modificação educacional do país ganhou coro. John Dewey  

apontava a educação como sendo uma necessidade social. Assim a educação e a democracia 

serviria de base para os projetos no âmbito político e pedagógico do país. 

A reconstrução educacional realizada no Brasil no inicio do século XX, vale destacar a 

década de w1930 com o Manifesto dos Pioneiros, foi um processo de reconstrução do povo 

brasileiro à quem governava o país. Segundo Azevedo et al (2010) "Na hierarquia dos 

problemas nacionais nenhum sobreleva em importância e gravidade a educação. – [...] " 

(AZEVEDO et al, 2010, p.33), uma vez que o caráter econômico não tem condições de 

disputa com a educação, pois não tem como se desenvolver a economia sem a base cultural de 

um povo. 

O movimento de renovação educacional, como explicitado acima, não foi de uma 

ocasião isolada, e sim como elucida Azevedo et al  (2010), um movimento sobre duas forças; 

a força das novas ideias  e a força das circunstancias dos fatos que o país estava inserido. A 

ação pela a renovação da escola se deu por partes e multiplicando as iniciativas "novas", 

provocando assim pequenas e calorosas reformas locais. Deste modo se instaurou o espírito 

de mudança pelo o novo no âmbito educacional brasileiro,ou seja a reforma na educação 
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estava a caminho. O  manifesto dos pioneiros  foi o ponto nevrálgico da questão, o divisor de 

águas como citado anteriormente. 

O manifesto dos Pioneiros
9
 de 1932, significou sem sombras de dúvidas como coloca 

Alves (2010), o ponto de chegada de longas discussões, reflexões e implantações locais no 

âmbito educacional, os renovadores brasileiros são figuras idealizadoras e da implementação 

de algumas das principais reformas locais da educação na década de 20 no país. O  manifesto 

dos pioneiros  teve 26 personagens como escritores e subscritores, foi estas figuras públicas 

que refletia sobre o novo papel da educação no Brasil, e como o país estava "atrasado" em 

relação aos próprios vizinhos latinos americanos, assinaram o manifesto de 1932 foi assinado 

por  Fernando de Azevedo; Afranio Peixoto; A. de Sampaio Dória; Anísio Spinola Teixeira; 

M. Bergstrom Lourenço Filho; Roquette Pinto; J. G. Frota Pessôa; Julio de Mesquita Filho; 

Raul Briquet; Mario Casassanta; C. Delgado de Carvalho; A. Ferreira de Almeida Jr.; J. P. 

Fontenelle; Roldão Lopes de Barros; Noemy M. da Silveira; Hermes Lima; Attilio Vivacqua; 

Francisco Venancio Filho; Paulo Maranhão; Cecilia Meirelles; Edgar Sussekind de 

Mendonça; Armanda Álvaro Alberto; Garcia de Rezende; Nobrega da Cunha; Paschoal 

Lemme e  Raul Gomes. O  manifesto  foi publicado com o título: "A reconstrução 

educacional no Brasil: manifesto da educação nova". 

Escrito por Azevedo e apoiado por outros 25 educadores como já citado, o manifesto 

pode ser considerado um documento histórico e um marco no cenário educacional brasileiro, 

lançado para o povo e para o governo como o próprio título sugere, o Manifesto dos Pioneiros  

propunha uma "nova" política educacional para o país. Circulou em jornais e folhetins da 

época em esfera nacional, tinha como indicativo o caminho para a democratização da escola 

brasileira, nas suas direções essenciais a sua obrigatoriedade e a laicidade do ensino escolar, 

todavia temos que elucidar que a finalidade maior estava ligada intrinsecamente a uma 

                                                 
9
 Apropriando-se  da iniciativa de ALVES (2010), disponibilizamos o site da versão completa do Manifesto dos 

Pioneiros de 1932 nas  referências. 
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reforma política educacional renovadora.  

Vale ressaltar que o cenário social, político e econômico nacional estava em transição, 

uma sociedade em ritmo de transitório e com um governo provisório, assim a escola estava 

focada como promotora da educação igual a todos no país, tem como base ser de qualidade, 

laica, gratuita e de obrigação do Estado seu fornecimento nestes moldes. 

O manifesto segundo  Freitas (2009) é um marco colossal na história  educacional 

brasileira, a ponto que nenhuma obra que se refira as décadas iniciais do século XX deixe de 

citar o momento histórico de divulgação do Manifesto dos Pioneiros em 1932, como 

supracitado a sua importância no "divisor de águas" da educação, Freitas (2009) ressalta esta 

afirmativa quando coloca que 

 

O Manifesto é portador de um "arco zero". Atesta simultaneamente o 

que do passado deve ser deixado para trás e o que do futuro se anuncia 

nos seus conteúdos. O "novo" só é efetivamente novo se os princípios 

forem aceitos e suas reivindicações atendidas. Por isso, manifestos 

têm signatários que são exibidos como "garantia" de sua força e seus 

autores procuram a imprensa para que aconteçam, antes de tudo, como 

notícia: eis que o novo vem para enfrentar o envelhecido" (p. 169). 

 

No ano de 1984, a Revista brasileira de Estudos Pedagógicos traz em seu corpo 

editorial os debates e propostas do Manifesto, e na última colocação  documento, vem de 

encontro com o que Freitas (2009) coloca, quando menciona que   

 

[...] de todos os deveres que incumbem ao Estado, o que exige maior 

capacidade de dedicação e justifica maior somma de sacrifícios; 

aquele com que não é possível transigir sem a perda irreparavel de 

algumas gerações; aquelle em cujo cumprimento os erros praticados 

se projectam mais longe nas suas consequências, aggravando-se na 

medida que recuam no tempo; o dever mais alto, mais penoso e mais 

grave é, de certo, o da educação que,dando ao povo a consciência de si 

mesmo e de seus destinos e a força para afirmar se e realizá-los, 

entretém, cultiva e perpetua a identidade da consciência nacional, na 

sua communhão íntima com consciência humana. (REVISTA BRAS. 

EST. PEDAG., 425). 
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Vale a colocação que o documento tinha a intenção de separar a escola dos grupos 

religiosos (católicos principalmente) e reafirmar como é perceptível na última citação a 

obrigação do Estado no fomento da educação para a população, FREITAS (2009, p.170) 

resalva que no "documento era comparado a um direito biológico", uma vez que  é 

considerado um direito básico do povo. Deste modo o  Manifesto dos Pioneiros  defendia uma 

escola laica e gratuita, exigia que o Estado tivesse uma responsabilidade bem defendida sobre 

o Ensino público do país. 

Para não prolongar, ampara-se para finalizar e utilizando a observação de Freitas 

(2009) que o  Manifesto dos Pioneiros  tem em seu texto uma tonalidade de "aula inaugural" 

sobre as ações e posturas que a Escola precisava adotar rapidamente e Delgado de Carvalho 

estava presente nesta aula. 

 

5.4. Em foco as orientações escolanovistas de Delgado de Carvalho para os professores. 

Os anos iniciais do século XX tiveram fatos que marcaram a sociedade brasileira, 

acontecimentos nas esferas sociais, políticas e econômicas do país levaram a conjuntura já 

supracitada. Pode-se destacar os advindos no país, Revolução de 30 e a chegada de Getúlio 

Vargas ao governo federal e os acontecimentos mundiais. O período entre I Guerra Mundial e 

a II Guerra Mundial. Foi neste período que as principais transformações no sistema 

educacional brasileiro foram realizadas. Pessoa (2007) afirma que foi "conferido a ele uma 

importância até então nunca visto desde a institucionalização da educação no Brasil" (p.50), 

foi nestes anos iniciais que aconteceram as mais importantes reformas educacionais que a 

história da educação vivenciou. 

Estas reformas sancionaram uma "Nova" orientação para o ensino, sobretudo para a 

disciplina de Geografia, se fez necessário pela a conjuntura de fatos que um novo mecanismo 
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fosse adotado para se ensinar e aprender na escola, no qual informava que o ensino de 

geografia no Brasil não deveria se pautar mais em decorar nomenclaturas, Carvalho (1925, 

p.4), coloca que 

Nas escolas do Brasil e de outros paizes de nosso continente, a 

geographia é o estudo de uma das modalidades da imaginação 

humana, isto é, da sua habilidades de decorar nomes, de chrismar 

areas geographias. As montanhas, os rios, as regiões naturaes não são 

estudados em si, mas apenas como merecedores de um esforço de 

nossa fantasia.  

 

Reforçando o direcionamento que a escola brasileira estava seguindo, Carvalho 

(1925) resalta que "aqui, quem não sabe nomenclatura não sabe geographia" (p.4), compara 

assim a Geografia e a poesia sendo produtos da imaginação, apesar de serem diferentes. A 

geografia ensinada e aprendida confiava exclusivamente "á memoria das victimas", ou seja 

aprender Geografia era decorar listas de nomes e não relacionar com a  realidade, "tornando-o 

um estudo de fantasia, não conexo com o real" (SANTOS, 2005, p.36). Deste modo é 

proposto o "Novo" estabelecimento de caminho.   

Para Nagle (1976, p.246) a Escola Nova parte do início da observação, afirmando 

que   "é sempre a observação. É um princípio essencial. O professor começará por ensinar o 

aluno a observar, pondo-o em contato constante com as coisas e os fatos, despertando-lhe o 

sentido e desenvolvendo-lhe a capacidade de observação" 

O livro de Delgado de Carvalho, Methodologia do ensino de Geographico: 

introdução aos estudos de Geographia moderna, tem em seu corpo de texto direcionamentos 

metodológicos do ensino de Geografia, deste modo o livro propõem a leitura do texto em 

forma de um manual, assim permite ao leitor escolher entre debruçar sobre a sua totalidade ou 

atentar-se  ao ponto de interesse. O livro foi escrito para se utilizado no cotidiano, auxiliando 

o professor nas suas aulas. Assim, ao final de cada capítulo consta exemplos que poderiam ser 

utilizados como premissas para as atividades e a aulas. 



41 

 

41 

 

Percebemos que o livro analisado Methodologia do ensino de Geographico: 

introdução aos estudos de Geographia moderna tem na bibliografia somente referências 

estrangeiras, como Reclus (França), Fred. L. Holtz (Nova York) e a Revista  di Geografia 

Didattica (Florença). Isso é reflexo da sua trajetória  social e acadêmica fora do Brasil e as 

influências das novas metodologias.Assim,   

[...] destaca nas geographias secundarias norte-americanas e inglezas e 

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

capitulo com numerosos exercicios e valiosas questões oraes sobre o 

texto já visto. [...] (p.8). 

 

Neste livro Delgado de Carvalho traz inúmeras renovações nas orientações do 

processo ensino-aprendizagem, uma vez que defendia que o ensino não pode  ter por base a 

memorização, defendendo a utilização de uma base dinâmica, defendendo que só se aprende o 

que é praticado e o que é observado. Carvalho (1925) garante que 

Em todo e qualquer assumpto de geographia, o meio em que vive o 

alumno deve ser escolhido como assumpto principal de estudo e as 

noções sobre outras regiões devem ser accrescentadas como 

informações supplementares e comparativas. (p.6). 

 

A sugestão metodológica de Delgado de Carvalho envolve a ideia de que as aulas de 

Geografia deveriam iniciar-se sempre pelo  meio no qual o aluno estaria inserido, mostrando a 

sua realidade e quando não fosse possível, não deveria se demorar no conteúdo. 

A geographia patria precisa, por conseguinte, servir de base e de ponto 

de partida ao estudo da physiographia e da geologia do globo. 

Devemos passar mais rapidamente sobre os assumptos que não têm 

applicações no Brasil. (p.7). 

 

Isso veio de encontro com  o ar que pairava no anos iniciais do século de XX, aonde 

acreditava-se que o homem só poderia transformar a sociedade e ele próprio se transformasse, 

deste modo a educação passou a ser associada com o grau de desenvolvimento do país. O grau 

de desenvolvimento só seria atingido através da educação do cidadão. Assim sendo, estudar o 

território nacional, "a geographia patria", era o caminho e a responsabilidade da Geografia e 

das outras disciplinas, como Nagle, apud Santos 2005 elucida 
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[...] Com isso, foi atribuído à educação o papel decisivo de propulsora 

da história, pelo que passou a vigorar a preocupação de "modificar os 

padrões de ensino e cultura das instituições escolares, nas diferentes 

modalidades e nos diferentes níveis. (p.10). 

 

Vlach (2001) assegura que Delgado de Carvalho estava inserido na política 

educacional do nacionalismo-patriótico, na tentativa de inserir no Brasil uma "nova" 

metodologia da Geografia, destacando a importância do estudo do espaço nacional. 

Possibilitando deste modo o estabelecimento de uma identidade patriótica basilar na 

população. Executando como Pessoa (2007), coloca "as atribuições de disciplina de 

orientação moderna e disciplina de nacionalização".  

Para Vlach (2001) 

[...] a Geografia de D. de Carvalho caminhou ao encontro dos 

interesses do Estado, que em seu processo de 

constituição/consolidação usou o recurso do sentimento de amor à 

terra natal para conseguir o concurso de todos ao trabalho de 

edificação da 49 riqueza material da nação (o progresso), cujo 

significado foi exatamente a subsunção da nação por um Estado 

autoritário. (p.159). 

 

Todavia, a sua preocupação com o ensino de Geografia, "a disciplina moderna e de 

nacionalização", não estava tão somente no ensino primário, tinha a preocupação em levar  a 

metodologia para o professor. Deste modo juntamente com Everardo Backheusen
10

   

organizou no ano de 1926 o primeiro curso superior, nomeado O Curso Livre Superior de 

Geografia, no qual tinha por objetivo interação dos professores do ensino primário com as 

novas orientações moderna da Geografia. Pessoa (2007, p.49) ressalva que Backheuser tinha 

proposta "na sensibilização dos professores o mecanismo essencial para estabelecer uma 

identidade patriótica basilar e todos os Estados da federação brasileira." 

                                                 
10

 Formado em engenharia e professor de mineralogia e geologia da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, de 

1914 a 1925, direcionou os seus questionamentos no interior do ensino de geografia para as discussões voltadas 

para a unidade político-territorial do Estado brasileiro. Embora não tenha escrito obras didáticas voltadas para o 

ensino de Geografia, sua contribuição é demasiadamente importante no cenário do ensino desta disciplina que se 

apresenta a partir de Delgado de Carvalho; com quem Backheuser tinha pontos de divergências. A visão de 

Backheuser sobre o ensino de geografia tinha um amparo político, pois colocava no centro do debate educacional 

uma discussão sobre a unidade político-territorial do Brasil, para ele o principal problema a ser enfrentado, pelos 

brasileiros, naquele instante. (VLACH, apud Pessoa, 2007). 
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A importância de Delgado de Carvalho para a disciplina de Geografia e a formação 

do Estado patriótico brasileiro é inerentemente indiscutível, uma vez que incentivou a nova 

orientação com base na Geografia moderna e científica, rompendo com a Geografia 

enfadonha que era ensina em sala de aula, o decorar listas para somente saber, não 

relacionando com o espaço local ou argumentações. Assim a nova concepção não demoraria a 

se tornar a oficial no sistema educacional brasileiro.  

Para Pessoa (2007), 

Delgado de Carvalho representou, de fato, uma ruptura com a velha 

geografia de nomenclatura que pedagogicamente moldava uma 

aprendizagem mnemônica e funcional, compreendendo dessa forma 

um espaço geográfico fragmentado, sem vida, estático, desabitado de 

sentidos reais e de curiosidade para os estudantes, servindo apenas 

como pano de fundo para outras atividades que não fosse o verdadeiro 

ensino de geografia. (p.49) 

 

Os textos de Delgado de Carvalho trazem em linhas gerais características dos trinta 

pontos da Escola Nova propostos por Ferriére em 1929, pontos que foram a bandeira de luta 

do movimento escolanovista. Na relação com Delgado de Carvalho e com o livro analisado 

vale destacar os pontos: o primeiro ponto defende a escola nova como um laboratório de 

pedagogia prática, onde desempenha-se o papel explorador, pode observar características 

semelhantes quando Carvalho coloca que as escolas "são fontes de discussões geographicas 

que solicitam a iniciativa do alumno e provocam a sua actividade" (p.9). 

Outra característica é que Delgado de Carvalho relacionava a Geografia escolar 

"voltada à natureza" como um elemento de formação científica e racional,  no texto de 

Ferrière a escola nova está situada no campo, sendo este o meio do aluno, possibilitaria o 

contato com a natureza e auxiliaria a cultura física e educação moral. Todavia é explicitado a 

importância de uma cidade perto para o desenvolvimento intelectual e artístico. 

Entre as inúmeras semelhanças vale destacar que Ferrière acreditava que o ensino 

deve ser baseado nos fatos e nas experiências do aluno, ou seja, o conhecimento é resultado 
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da observação pessoal ou interpessoal, como afirma nos 30 pontos da Escola Nova. "A teoria 

segue sempre a prática, nunca a precede". Carvalho (1925, p.219) coloca que "Sapientium 

itineraria proesepe instruunt" seria uma das normas a seguir no curso de Geografia, que 

basearia em não hesitar a aproveitar os fins das aulas, para ilustrar a matéria com 

experiências, fotos, trechos de viagem ou outros assuntos vivenciados. 

É inegável a importância de Delgado de Carvalho para a Geografia Escolar 

brasileira, representou um novo caminho da disciplina no país, rompeu com a metodologia 

enfadonha, cansativa de se decorar lista, baseada na nomenclatura e na qual não se comparava 

ou estudava o todo, assim a Geografia era estudada fragmentada, e desinteressante. Quando se 

parte da nova metodologia de estudar o local e o meio do aluno relacionando os 

acontecimentos, permitiu a Geografia não ser a base da memorização e a ter a participação 

direta dos alunos, como afirma Carvalho (1925, p.220) "o factor principal do interesse em 

geographia, é o homem.", assim é em relação ao homem que deve ser estudado os fenômenos. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Buscou-se analisar o ensino de Geografia anos iniciais do século XX, tendo como 

foco principal as orientações escolanovitas. De tal modo pode-se considerar que as "novas" 

metodologias influenciaram o pensar em todas as esferas, da social a política, da educacional 

a econômica.  

O livro escrito por Delgado de Carvalho e publicado no ano de 1925, além de textos 

publicados na época e textos referentes a inserção das "novas" metodologias no processo de 

ensino aprendizagem foram fontes documentais privilegiadas de pesquisa. 

Destacou-se a importância do autor e as influências norte- americanas (John Dewey) 

e europeias (Ferrière) e o cenário político-social que o Brasil estava inserido. Por ser tratar de 

recorte de pesquisa envolvendo os anos de 1920 e 1930, a dificuldade foi iminente quando 

realizarmos um levantamento bibliográfico, observamos que estas discussões são escassas, 

gerando dificuldades de obtenção de material. 

Delgado de Carvalho estava inserido aos acontecimentos contemporâneos e a 

necessidades da época, uma vez que o ensino, principalmente da Geografia, era considerado a 

engrenagem essencial para a formação e desenvolvimento da sociedade. Acreditava-se que 

somente levando a educação a toda a população o país desenvolveria igualmente as nações 

desenvolvidas, deste modo a República queria levar a população para escola, mas também 

com a intenção de formar cidadãos patrióticos. Isso avivou o campo educacional, e tornou 

propício a energização do sentimento de nacionalismo e do patriotismo, as instituições 

escolares tinham como finalidade  a disseminação desta ideologia. 

Diante do exposto até aqui fica evidente o papel que a disciplina Geografia 

desempenhou no contexto político, social e econômico. Vale ressaltar que a presença imposta  

e ideológica do patriotismo dentro das escolas brasileiras, foi de extrema importância para a 
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classe governante do país, uma vez que o sentimento de amor a pátria desvia a atenção das 

assuntos políticos que estavam encravados.  

O movimento da Escola Nova teve sua inserção de fato no território brasileiro com a 

publicação do Manifesto dos Pioneiros da Educação, no ano de 1932 e foi declaradamente, o 

ponto de início da reflexão dos intelectuais renovadores brasileiros, tal fato foi tão 

significativo que elogiado pelo redator dos 30 pontos da Escola Nova, Adolphe Ferrière. 

O escolanovismo introduziu os novos ideais no cotidiano da escola, ou seja a 

concepção educacional de que a escola deveria ser modificada, as concepções pedagógicas 

deveriam se basear na participação ativa e contínua do aluno no processo de aprendizagem.  

Pôde-se visualizar na análise do Livro Methodologia do ensino de Geographico: 

introdução aos estudos de Geographia moderna, que além de ser um marco na Geografia 

escolar brasileira, o livro traz uma direção metodológica e curricular, ambas ancoradas aos 

princípios da Escola Nova, propondo assim uma transformação na forma pedagógica de 

ensinar e aprender Geografia em sala de aula. Vale ponderar que estas ideias de transformação 

não ocorreram apenas na disciplina de Geografia, as transformações ocorreram na escola, 

entrelaçadas no ideais no Movimento da Escola Nova. 

O livro teve a função de um manual para a consulta do professor a qualquer 

momento, a ruptura com a Geografia que estava inserida nas salas de aulas foi extremamente 

abrupta e forte, uma vez que a escola brasileira passeava totalmente seu processo de ensino 

aprendizagem em estudo do globo e do exterior e na decoreba de lista de nomenclaturas, por 

isso que no Brasil que não soubesse nomenclatura, não sabia Geografia como destacou 

Delgado de Carvalho e ligando assim a Geografia a um produto da imaginação que não 

analisa, não observa ou expõem ocorridos, sabe de A a Z todos os afluentes de rio X ou Y. 

Pode-se perceber que o livro analisado propõe-se que independente do assunto 

abordado em Geografia, o meio onde o aluno está inserido com as suas relações sociais deve 
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ser escolhido como assunto principal e as regiões que não fazem parte da circunferência de 

interesse direto somente citar e não se alongar no assunto, pois não se tem uma relação com o 

mesmo. 

Portanto, conclui-se que mesmo com algumas lacunas na busca de uma construção, o 

ensino de Geografia nas décadas iniciais do século XX passou por uma grande ruptura nas 

orientações pedagógica. Deixando contribuições respeitáveis para atualidade, assim a 

permanência de elementos propostos por Delgado de Carvalho estão presentes no cotidiano 

educacional, como  o estudo do meio local do aluno e principalmente a mudança da Geografia 

enfadonha,decorar nomenclatura, para a Geografia crítica. 
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Apêndice A-  Instrumento de Pesquisa: Ensino de Geografia nas décadas iniciais do 

século XX: em foco os princípios escolanovistas 

 

 Introdução 

O instrumento de pesquisa foi desenvolvido como parte complementar das atividades 

de pesquisa focada na história da Geografia escolar brasileira, compondo assim os resultados 

da pesquisa  intitulada  Ensino de Geografia nas décadas iniciais do século XX: em foco os 

princípios escolanovistas, realizada junto ao curso de Geografia da UNESP, Campus de 

Ourinhos, apresentada em forma de TCC (Trabalho de Conclusão de Curso). 

A primeira fase da pesquisa consistiu-se  em um levantamento bibliográfico sobre os 

estudos já realizados  sobre a Geografia escolar brasileira, assim como a contextualização 

histórica a cerca do cenário sócio-político que o Brasil se encontrava no início do século XX. 

Sendo possível assim estabelecer uma relação entre o ensino de Geografia nas décadas iniciais 

do século XX e o cenário que o Brasil estava inserido. 

Os textos referentes ao tema Geografia escolar brasileira, impressos e digitais, 

utilizados na pesquisa passaram por um processo de localização, reunião, análise e 

posteriormente seleção, tomando por critério na seleção os textos que focava as décadas 

iniciais de XX e os aspectos escolanovistas. Desta forma, este instrumento de pesquisa traz 

uma organização de textos utilizados no decorrer do levantamento bibliográfico e na  

pesquisa, e será dividido em duas partes, sendo a primeira referente Geografia escolar 

brasileira e o ensino de Geografia, e a segunda parte textos referentes a um dos precursor da 

Geografia como disciplinas nas escolas brasileiras, Delgado de Carvalho. 

 

1. Textos sobre Geografia Escolar e ensino de Geografia.  

 

1.1.  Dissertação 

PESSOA, R. B. Um olhar sobre a trajetória da Geografia escolar no Brasil e a visão dos 

alunos de ensino médio sobre a geografia atual. Dissertação (Mestrado em Geografia). 

Universidade Federal da Paraíba - UFPB, João Pessoa, 2007. 

 

SANTOS, F. A. A escola nova e as prescrições destinadas ao ensino da disciplina de 

Geografia da escola primária em São Paulo no inicio do século XX. Dissertação (Mestrado 

em Educação: História, Política e Sociedade). Pontifícia Universidade Católica, São Paulo,  

2005. 

 

SILVA, J. L. B. Notas introdutórias de um itinerário interpretativo sobre a formação do 
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