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Resumo 

O texto que ora publicamos tem como intuito apresentar parte dos resultados de uma 

pesquisa desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Ciência, Educação e Sociedade – GPCES, 

entre os anos de 2010 e 2012, intitulada Ensino de Geografia: materiais didáticos, currículos, 

autores e práticas, realizada com financiamento do Conselho Nacional de Pesquisa CNPq – 

Edital Universal, 2010. 

Essa pesquisa teve como objetivo inicial localizar e catalogar documentos publicados 

entre os anos de 1860 e 1940, referentes ao ensino de Geografia, que compõem os acervos 

dos Institutos Histórico e Geográfico – IHG dos estados do Nordeste do Brasil. Inicialmente 

elencamos um grupo de documentos que poderiam compor o nosso catálogo e que tivessem 

sob a guarda de tais Institutos. No entanto, os documentos encontrados em número mais 

significativo foram os livros didáticos. Diante disso, resolvemos apresentar aqui os resultados 

relativos a esse tipo de documento, buscando apresentar um catálogo constituído por um rico 

acervo que poderá servir de base a pesquisas futuras.  

Para a pesquisa delimitamos um recorte espacial, os institutos localizados no Nordeste 

brasileiro e também um recorte temporal, o período estabelecido entre 1860 e 1940. O 

primeiro recorte compõe atualmente o centro de nossas pesquisas, temos buscado 

compreender a constituição da disciplina escolar Geografia a partir das províncias brasileira, 

mais especificamente daquelas que hoje compõem a região Nordeste. Para tanto, partimos do 

pressuposto que no Brasil o processo de escolarização e a consequente constituição das 

disciplinas escolares, vai se dá em um movimento simultâneo de criação de escolas nas 

províncias e na capital federal. Já discutimos em outro texto, inclusive com comprovação de 

documentação, a criação de cadeiras isoladas dessa disciplina em províncias do atual 

Nordeste brasileiro, partir de 1831. Assim, a delimitação do Nordeste como recorte espacial, 

tem relação com os objetivos maiores das pesquisas que desenvolvemos no GPCES.  
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Introdução 

 

Hoje podemos afirmar que as pesquisas sobre a história da disciplina escolar 

Geografia tem avançado no Brasil, apesar de problemas que ainda enfrentam, tais como falta 

ou limitações de recursos; um número pequeno de pesquisadores com projetos de 

investigação sobre o tema nos Programas de Pós-Graduação e a falta de interação entre os 

pesquisadores da área e desses com os historiadores da educação – campo com importantes 

contribuições para essas pesquisas; além desses também passamos por outros problema 

comum ao campo e já advertido por Choppin (2004).  

Nesse contexto o Grupo de Pesquisa Ciência, Educação e Sociedade - GPCES, da 

Universidade Federal da Paraíba - UFPB, tem feito grande esforço para desenvolver 

investigações sobre a temática, assim como tem publicado sistematicamente os resultados 

dessas (ANGELO, 2014; ANGELO e ALBUQUERQUE, 2014; ALBUQUERQUE, 2009, 

2010, 2011, 2014; ALBUQUERQUE e OLIVERIA, 2012; RESENDE FILHO e 

ALBUQUERQUE, 2015; DIAS e ALBUQUERUQUE, 2016; FERREIRA, 2015;). O texto 

que ora publicamos tem como intuito apresentar parte dos resultados de uma pesquisa 

desenvolvida por esse grupo, entre os anos de 2010 e 2012, intitulada Ensino de Geografia: 

materiais didáticos, currículos, autores e práticas, realizada com financiamento do Conselho 

Nacional de Pesquisa CNPq – Edital Universal, 2010. 

Essa pesquisa teve como objetivo inicial localizar e catalogar documentos publicados 

entre os anos de 1860 e 1940, referentes ao ensino de Geografia, que compõem os acervos 

dos Institutos Histórico e Geográfico – IHG dos estados do Nordeste do Brasil. A ideia de 

catalogar esses documentos tem relação com o atual estágio de desenvolvimento das nossas 

pesquisas e se justifica pela necessidade de constituirmos um banco de documento que possa 

servir tanto para as nossas investigações, quanto para os demais grupos que trabalham com 

a temática. Com este mesmo intuito já constituímos uma biblioteca de livros didáticos na 

UFPB, trabalhamos para a constituição do acervo do LIVRES e temos catalogado acervos de 

inúmeras bibliotecas da Paraíba e Pernambuco.  

Para este trabalho inicialmente elencamos um grupo de documentos que poderiam 

compor o nosso catálogo e que tivessem sob a guarda de tais Institutos. No entanto, os 



documentos encontrados em número mais significativo foram os livros didáticos. Diante 

disso, resolvemos apresentar aqui os resultados relativos a esse tipo de documento.  

Nesse sentido foram selecionadas as bibliotecas dos seguintes Institutos: Instituto 

Histórico e Geográfico do Maranhão - IHGMA; Instituto Histórico e Geográfico do Piauí - 

IHGPI; Instituto Histórico, Geográfico e Antropológico do Ceará- IHGACE; Instituto 

Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte IHGRN; Instituto Histórico e Geográfico 

Paraibano - IHGPB; Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco - 

IAHGPE; Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas – IHGAL; Instituto Histórico e 

Geográfico de Sergipe – IHGSE e Instituto Geográfico e Histórico da Bahia – IGHBA. 

Como se sabe os Institutos Históricos e Geográficos brasileiros tiveram papel 

primordial na constituição da Geografia brasileira. No que diz respeito a Geografia escolar 

eles também tiveram grande contribuições, tendo em vista que parte dos intelectuais e, entre 

eles os autores de livros didáticos de Geografia no país, ao longo do século XIX, compunham 

estas instituições. Além disso, parte dos professores que também lecionavam Geografia seja 

no ensino primário ou secundário, por serem sócios, difundiam suas obras por meio de 

correspondências destinadas a estes institutos e a seus pares, o que torna tais institutos, a 

priori em guardadores de documentos que interessam diretamente a quem pesquisa sobre a 

história da disciplina escolar Geografia.    

Assim, para a pesquisa delimitamos um recorte espacial, os institutos localizados no 

Nordeste brasileiro e também um recorte temporal, o período estabelecido entre 1860 e 1940. 

O primeiro recorte compõe atualmente o centro de nossas pesquisas, temos buscado 

compreender a constituição da disciplina escolar Geografia a partir das províncias brasileira, 

mais especificamente daquelas que hoje compõem o Nordeste. Para tanto, partimos do 

pressuposto que no Brasil o processo de escolarização e a consequente constituição das 

disciplinas escolares, vai se dá em um movimento simultâneo de criação de escolas nas 

províncias1 e na capital federal. Já discutimos em outro texto, inclusive com comprovação de 

documentação, a criação de cadeiras isoladas2 dessa disciplina em províncias do atual 

                                                             
1 Como no recorte histórico aqui estabelecido encontramos denominações distintas como províncias e estados 

para os recortes espaciais, utilizaremos uma ou outra dependendo do período a que estamos nos referindo. 

Tendo em vista que a partir da Proclamação da República as províncias passam a serem denominadas de estado, 

quando nos referirmos ao período anterior a 1890, utilizaremos a expressão província e após esta data, estado. 
2 Cadeiras isoladas era a denominação dada às casas escolares, onde funcionavam no Brasil o tipo de escola 

existente desde o período pombalino até o final do Império. Nestas escolas, em geral habitavam os professores. 



Nordeste brasileiro, partir de 1831 (ALBUQUERQUE, 2014). Assim, a delimitação do 

Nordeste como recorte espacial, tem relação com os objetivos maiores das pesquisas que 

desenvolvemos no GPCES e visa atentar para a necessidade de se trazer um olhar histórico 

para o papel das províncias na educação brasileira.  

Também é mister justificar o uso da expressão Região Nordeste para um período 

quando esta ainda não havia sido estabelecida oficialmente como tal. Sabemos que esta foi 

delimitada a partir da criação do IBGE, em 1934, e a sua configuração atual definida somente 

em 1970. Porém, desde o século XIX, as chamadas “províncias do Norte” ou mais tarde 

Região Leste (GUIMARÃES, 1941), estabeleciam relações que as identificavam, seja por 

proximidade, seja por oposição às províncias localizadas ao sul. Mas também por fatores 

políticos, tais como os movimentos de contestação (Confederação do Equador, Balaiada e 

Praieira); como também no campo cultural e educacional, com a circulação de livros 

escolares (CURY E PINHEIRO, 2015; GALVÃO, 2005) e outros impressos. Ao que se sabe 

a circulação de obras entre os IHG das províncias do Brasil era recorrente, já que os sócios 

desses institutos eram os poucos homens ilustres e letrados que para fazer circular suas obras, 

a ofereciam aos seus colegas. Esses fatores nos autorizam a delimitação espacial aqui 

estabelecida. 

O segundo recorte, o temporal foi estabelecido também a partir de estudos que 

desenvolvemos e que comprovam a ampliação do número de publicações de livros didáticos 

de Geografia, a partir de 1860 no Brasil como um todo, mas também das publicações de 

livros didáticos regionais3, nas províncias no mesmo período (SILVA, 2012; ANGELO, 

2014; MAIA, 2014, BITTENCOURT, 2016). Como se pode observar não recorremos a um 

recorte estabelecido por um período político específico, como Império ou República, comum 

aos estudos dessa natureza (GONDRA; SCHUELER, 2008). Esse tipo de recorte temporal 

pautado nos aspectos especificamente políticos não justificam a delimitação temporal da 

                                                             
No final do Império e início da República este tipo de escola foi substituída pelas escolas reunidas, ou seja, 

aquelas onde funcionavam todas as classes (disciplinas, professores e alunos) em um mesmo prédio, com uma 

estrutura mais próxima da atual, inicialmente chamada de Grupos Escolas, para o ensino primário e Escolas 

Secundárias, para o ensino secundário. Portanto foram escolas que funcionaram entre praticamente todo o 

período Colonial e o Imperial 
3 Denominamos livros didáticos regionais aqueles publicados ou não nas províncias, porém destinados as suas 

escolas. 



nossa pesquisa, já que os livros escolares em geral permaneceram sendo publicados, mesmo 

após os rompimentos estabelecidos pelos grandes marcos históricos.  

O período escolhido para encerrar a pesquisa, o ano de 1940, foi definido em função 

da criação de uma política específica para o livro didático, trazendo consequências para os 

impressos, mais precisamente no ano de 1938, com a criação do Conselho Nacional do Livro 

Didático – CNLD (FREITAG, 1989; BITTENCOURT, 2016). Quando a publicação desse 

artefato cultural passou a cumprir determinações estabelecidas por políticas nacionais, 

especificamente destinadas a ele.   

Visando apresentar os resultados inicias da pesquisa organizamos este texto em 

quatro tópicos: inicialmente discutiremos a importância da constituição de acervos de livros 

didáticos, em seguida abordaremos um debate teórico-metodológico acerca da pesquisa, 

dando prosseguimento apresentamos o catálogo elaborado a partir do acervo das bibliotecas 

consultadas e, por fim as análises gerais das obras de forma que possamos difundir a 

importância desses documentos e de seus autores na constituição da disciplina escolar 

Geografia. Portanto, este texto não tem pretensões de apresentar uma análise de cada obra, 

mas sim as características mais gerais do acervo encontrado.   

 

Compor um catálogo de Livros Didáticos de Geografia com obras guardadas nos IHG 

 Diante do tamanho do território brasileiro e das dificuldades de acesso as instituições 

localizadas nos mais diversos estados do país, acreditamos que a organização e divulgação 

de catálogos virtuais ou reais de livros didáticos tem servido, de forma sistemática, aos 

pesquisadores de diversas áreas ligadas à educação.  

Já é sabido que bancos de livros didáticos possibilitam o planejamento, as consultas, 

a organização de viagens e até a interlocução entre os grupos de pesquisas ou pesquisadores 

individuais que se encontram dispersos pelo país. Isto pode ser constatado pela importância 

do Banco de Livros Escolas Brasileiros – LIVRES ou à Biblioteca do Livro Didático, da 

Universidade de São Paulo – USP, do qual compomos o grupo de pesquisadores. Como 

também pela existência e importância de bancos localizados na Europa e América Latina, 

com destaque para o Banque de Données Emanuelle, na França; a Biblioteca Virtual 

MANES, que contem acervo de livros didáticos da Espanha e de países da América Latina e 

o Centro Internacional de la Cultura Escolar – CEINCE, na Espanha.  



Nessa mesma perspectiva são importantes os catálogos de livros didáticos 

organizados para exposições, como ocorreu com os livros didáticos que compunham o acervo 

da Biblioteca Municipal da Cidade do Porto, em Portugal, atividade que destacou a 

importância desses documentos como fontes históricas, durante o Congresso Luso-Brasileiro 

de História da Educação, no ano de 2008, e que resultou em uma publicação com textos 

referentes a história de cada disciplina escolar e dos livros didáticos daquele país (COSTA; 

FELQUEIRAS e CORREIA, 2008). Também em Portugal, no prédio da reitoria da 

Universidade do Minho, na cidade de Braga, no ano de 2015, pudemos visitar a exposição 

dos livros didáticos que compunham o acervo da biblioteca daquela instituição. 

A constituição de um pequeno banco de livros no GPCES e as pesquisas que temos 

realizado nos últimos 10 anos, tem nos possibilitado contatos com pesquisadores de todas as 

regiões brasileiras. Temos recebido frequentemente e-mails de pessoas ou instituições, 

desejosos de informações sobre a localização de obras em bibliotecas do Nordeste do Brasil, 

para que possam planejar suas viagens e consultas os livros. Tudo isto é importante 

demonstrador da necessidade de constituição de acervos, de preservação e guarda desse 

importante documento que é o livro didático, para que se possa conhecer a história da 

educação de um determinado período. 

 

Um debate teórico-metodológico sobre ensino de Geografia, livros didáticos e a formação 

de pesquisadores 

Entendemos que as publicações didáticas resultam de processos complexos, e que, 

muitas vezes, estão atreladas a documentos curriculares pré-ativos (GOODSON, 1999) 

elaborados fora do ambiente de trabalho dos professores e alunos que efetivamente utilizam 

essas publicações. O uso desse material está geralmente associado a práticas pedagógicas 

estabelecidas em cada período histórico, assumindo diferentes funções ao longo da história 

das disciplinas escolares. Para trabalhar com esse artefato cultural apresentaremos a seguir 

os conceitos de livro didático, de saber escolar e de disciplina escolar, pois são eles que 

nortearam as análises aqui apresentadas. 

Compreendemos como livro didático todo e qualquer produto escrito, impresso ou 

virtual com objetivo de ser utilizado na escola. Sabemos que essa nomenclatura aparece em 

documentos oficias a partir do Governo Vargas, com a criação do Conselho Nacional do 



Livro Didático, no contexto do Estado Novo. Entretanto, o objeto em si, é muito mais antigo 

e ao longo da história e, dependendo da função a que se destinava, recebeu diversas 

denominações, tais como compêndios, manuais, atlas, cartilhas, apostilas, livros de leitura, 

catecismos, livros didáticos do aluno, livro didático do professor, entre outros 

(BITTENCOURT, 2008). Em outros países de língua portuguesa, assim como para alguns 

pesquisadores no Brasil, ele também é denominado manual escolar ou livro escolar.  

Concordando com Choppin (2009) compreendemos que o livro didático é portador 

de uma cultura, de um sistema de valores e de ideologias; mais ainda, como adverte 

Bittencourt (2004), esse artefato cultural é uma mercadoria, um produto do mundo da edição 

que evolui de acordo com o desenvolvimento tecnológico de cada período, sendo ainda um 

instrumento pedagógico, depositário de conteúdos e metodologia de ensino. Nesta 

perspectiva recorreremos ao livro didático, como um documento que pode oferecer 

elementos que possibilitem compreender a história de uma disciplina escolar.  

Ainda é importante destacar uma confusão comumente encontrada nas críticas feitas 

aos livros didáticos, nas quais, confunde-se os conteúdos dos livros didáticos com o próprio 

saber escolar, que é muito mais amplo, conforme nos apresenta Chervel (1990) e, sem levar 

em consideração a relação entre o saber a ser ensinado, o saber ensinado e o saber 

apreendido pelos alunos, conforme Bittencourt (2004). É na relação entre esses saberes que 

buscamos compreender o papel do livro didático na constituição da disciplina escolar 

Geografia. 

Para compreendermos a relação supracitada faz-se necessário discutir os movimentos 

internos da Geografia e da Pedagogia que foram incorporados pela disciplina escolar e as 

pressões desta última incorporadas por aquela. Por outro lado, também não se pode deixar de 

pensar nas transformações impulsionadas pelas condições políticas, socioeconômicas e 

culturais que fomentaram na escola, novas práticas didático-pedagógicas que aparecem como 

desafios ao desenvolvimento do saber escolar e às análises acadêmicas sobre a escola.  

No que diz respeito ao debate sobre a relação entre a Geografia escolar e a acadêmica, 

nos referendamos nas proposições de André Chervel (1990), especialmente no seu debate 

com Yves Chevallard (1991), no qual o primeiro entende a disciplina escolar como portadora 

de uma certa autonomia em relação ao saber acadêmico e o segundo, partindo do conceito de 



transposição didática, compreende a disciplina escolar como reprodução simplificada do 

“saber sábio”, isto é, o saber produzido pela academia, pela “noosfera”.  

Ainda para defender a nossa posição em relação a disciplina escolar como portadora 

de certa autonomia, tomamos como referência Moreira e Candau (2007) que evidenciam a 

importância e o papel da escola na incorporação e ressignificação dos conhecimentos 

produzidos socialmente fora dela. Para tanto, chamam Terigi (Apud MOREIRA; CANDAU, 

2007) na perspectiva de compreender o que se denomina de “âmbitos de referência do 

currículo”. 

Há manuais didáticos que servem como verdadeiros símbolos das diferentes 

disciplinas (são os livros que vem à nossa memória quando pensamos nelas4), exatamente 

por incorporar, sistematizar e divulgar uma determinada concepção daquela disciplina que se 

tornou hegemônica durante algum tempo e em algum lugar. O pertencimento do autor a uma 

determinada comunidade, científica ou profissional, brasileira ou estrangeira, laica ou 

religiosa, e assim por diante, refletir-se-á, de alguma forma, no conteúdo e na organização de 

sua obra, nos argumentos utilizados para justificar a necessidade ou nas maneiras de tratar 

um tópico específico. O seu papel junto sociedade da época, a um grupo de homens letrados 

e pertencentes as elites economicamente dominantes também influem na escrita de seus 

livros. As publicações de autores de livros didáticos de Geografia, do século XIX e início do 

XX, que eram associados a instituições, tais como o IHGB e a Sociedade Brasileira de 

Geografia (VLACH, 1988) apresentaram obras que foram tomadas posteriormente como 

marco da Geografia brasileira, tendo em vista os seus posicionamentos frente aos debates 

desencadeados na Europa e no Brasil. No caso do autor ser também professor, importa saber 

sua origem, sua formação, sua experiência docente, enfim sua cultura escolar. 

Para desenvolver tal trabalho, recorremos às análises de Bittencourt (2004a) que, 

fundamentada nas proposições trazidas por Foucault e discutidas por Chartier (1994) sobre 

o autor e seu papel na nossa sociedade, compreende que os autores de livros escolares estão, 

em tese, sujeitos aos ditames dos programas oficiais, do editor e do fabricante do seu texto. 

Além disso, adverte sobre os preconceitos em relação aos intelectuais que elaboraram 

produções didáticas, considerando o livro escolar como uma “obra menor”. Além disso, é 

                                                             
4 Para quem tem cerca de 50 anos de idade ou mais e estudou em escolas brasileiras, possivelmente se lembra 

das obras de Aroldo de Azevedo, pois esse autor marcou muitas gerações e definiu, de certo modo, um modelo 

de livro didático de Geografia para o país, entre a década de 1930 e 1970. 



preciso entender que este autor escreve para algum leitor que ele deseja convencê-lo, ensiná-

lo, compartilhar com ele as suas ideias ou mesmo difundí-las. 

Tendo em vista essas considerações, apresentamos a seguir um catalogo de livros 

didáticos de Geografia e de seus autores. Tendo em vista o período estabelecido para a 

pesquisa e a classificação feita por Bittencourt (2004a), trataremos mais especificamente do 

grupo por ela denominado de Segunda Geração de autores de livros didáticos, ou seja, um 

grupo de autores que mantinham relações com o poder público, tinham formação e 

lecionavam nas escolas mais renomadas. São estes autores que após o fim do monopólio da 

Imprensa Régia passaram a publicar suas obras nas províncias.  

Outras questões importantes dizem respeito ao contexto histórico no qual os livros 

catalogados foram publicados. As condições socioeconômicas, políticas, culturais e 

materiais, a organização da escola e suas implicações para o mundo editorial também 

compõem o universo de análise dessa pesquisa.  

 

 

O catálogo constituído pelo acervo das bibliotecas dos IHG do Nordeste  

A partir do que foi estabelecido para pesquisa e do recorte feito para este texto 

apresentamos a seguir o catálogo de livros encontrados nos IHG do Nordeste. A tabela 1 foi 

organizada por institutos estaduais e com informações sobre título, autoria, data de 

publicação, edição, editora, local da edição e gênero5 dos livros.  

 
Tabela 1 - Livros didáticos de Geografia catalogados nos Institutos Históricos e Geográficos 

da(o)s províncias/estados do Nordeste * 
INSTITUTO HISTÓRICO, GEOGRÁFICO E ANTROPOLÓGICO DO CEARÁ   

Número e Livro Autor Data Ed. Editora Local Gênero 

1 - Compendio 

Elementar- 

Geographia Geral e 

especial do Brazil 

BRASIL, 

Thomaz Pompêo 

de Souza 

1864 - - Rio de 

Janeiro 

Manual 

2 - Compendio 

Elementar- 

Geographia Geral e 

especial do Brazil 

BRASIL, 

Thomaz Pompêo 

de Souza 

1869 5ª Eduardo e 

Henrique 

Laemmert 

Rio de 

Janeiro 

Manual 

                                                             
5 De acordo com a ficha que trabalhamos para a catalogação e que foi originalmente utilizada no LIVRES, foi 

estabelecido como gênero de livros didáticos os aspectos referentes à sua finalidade ou função didática. 

Exemplos: manuais, livro do professor, livro de consulta, paradidático, Caderno de Atividade, compêndios, 

resumos, sínteses, tratados, sistemas, catecismos, Livro de consulta, atlas, Enciclopédia, tábua de logaritmo, 

livro de leitura fábula, antologia, cancioneiros, manuscrito escolar, livro de alfabetização, adecedário, cartilha, 

caderno de caligrafia, caderno de linguagem, paradidático, etc.  



3 - Elementos de 

Geographia Moderna 

e Cosmografia 

ABREU, Pedro 

José de 

1885 8ª Editores Soares e 

Niemeyer 

Rio de 

Janeiro 

Manual 

4 - Noções de 

Geographia Geral 

para uso da infancia 

PINTO, Alfredo 

Moreira 

1885 - Francisco Alves Rio de 

Janeiro 

Manual 

5 – Chorographia do 

Brasil - Biblioteca do 

povo  

SILVA, Viriato 1898  

- 

Editora Lisboa/ 

Antiga Casa 

David Corazzi  

Rio de 

Janeiro/ 

Lisboa 

Consulta 

6 – Geographia Geral 

– Biblioteca do Povo 

– Vol 2. 

 

SOUSA, 

Guilherme  

1894 6ª Editora Lisboa/ 

Companhia 

Editora Nacional 

Lisboa 

/Rio de 

Janeiro  

Consulta 

7 - Geographia 

Especial do Ceará 

SOBREIRA, 

João Gonçalves 

Dias  

1902 4ª Typ. Economica Fortaleza Manual 

8 - Geographia das 

Provincias 

Desconhecido 1905 

** 

5ª - - Manual 

9 - Compendio de 

Chorographia do 

Brasil 

CABRAL, 

Mario da Veiga.  

1919 4ª Livraria Cruz 

Coutinho de 

Jacinto Ribeiro 

dos Santos 

Rio de 

Janeiro 

Manual 

10 - Chorographia do 

Brazil 

REIS, Antonio 

A. Borges  

1920 - Livraria Catilina Bahia Manual 

11 - Curso de 

Geographia 

GABAGLIA, F. 

A. Raja / 

GABAGLIA, 

Raja J. C. 

1938 6ª F. Briguiet & Cia Rio de 

Janeiro 

Manual 

12 - Geographia para 

a 1ª serie secundária 

AZEVEDO, 

Aroldo de.  

1939 8ª Companhia 

Editora Nacional 

São Paulo Manual 

13 - Geographia do 

Brasil 

ESPINHEIRA, 

Ariosto.  

1944 - Ed. do Brasil S/A São Paulo Manual 

14 - Lições de 

Geographia Geral 

Desconhecido 

*** 

 - - - Manual 

INSTITUTO DE HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO RIO GRANDE DO NORTE  

1 - Iniciação à nossa 

História 

ANDRADE 

FILHO, José 

Hermiógenes de. 

s/d 5ª Record Rio de 

Janeiro 

Manual 

2 - Geografia e 

História do Rio 

Grande do Norte – a 

crescido de uma parte 

sobre a Terra e o 

homem 

CÂMARA, 

Clementino 

Hermo da Silva 

1952 - Saraiva São Paulo Manual 

3 - O Rio Grande do 

Norte 

LYRA, Augusto 

Tavares 

1911 - Jornal do 

Comércio 

Rio de 

Janeiro 

Manual 

4 - História do Rio 

Grande do Norte 

LYRA, Augusto 

Tavares 

1921 - - Rio de 

Janeiro 

Manual 

5 - Lições de 

Cosmografia 

PINHEIRO, José 

de Calazans 

1922 -  Leuzinger Rio de 

Janeiro 

Manual 

6 - História do Estado 

do Rio Grande do 

Norte – 1822 - 1922 

POMBO, José 

Francisco da 

Rocha 

1922 - - Rio de 

Janeiro 

Manual 

INSTITUTO DE HISTÓRICO E GEOGRÁFICO PARAIBANO  



1- O Rio Grande do 

Norte  

LYRA, A. 

Tavares de 

1911 - Typografia do 

Jornal do 

Commércio de 

Rodrigues e Cia. 

Rio de 

Janeiro 

Manual 

2 - O Rio Grande do 

Norte - Ensaio 

Chorográphico  

DANTAS, 

Manoel. 

1918 - Typografia D’a 

República. 

Natal  Manual 

3 - A Pequena 

Chorographia do 

município de Caruaru 

PONTES, G. 

Malagueta; e 

PINTO, 

Henrique. 

1871.  Typografia 

Movida a Vapor 

Freitas e 

Azevedo. 

Caruaru 

 

Manual 

4 - Geographia 

Alagoana ou 

Descripção Physica 

Política e Histórica 

da Província das 

Alagoas. 

ESPÍNDOLA, 

Thomaz do 

Bom-fim. 

1871  Typografia do 

Liberal. 

Maceió Manual 

5 - Geografia do 

Brasil – Corografia 

da Paraíba 

SAMPAIO, 

Figueira 

186? - Edições Figueira 

Sampaio 

Fortaleza Manual 

6 - Corografia do 

Município de 

Cajaseiras  

ANDRADE 

JÚNIOR, 

Manoel Ferreira 

de  

1944  Tipografia de 

Cajaseiras 

Cajaseiras  Manual 

INSTITUTO DE HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE SERGIPE 

1 - Brasil e suas 

riquezas - leitura 

pátria 

POTSCH, 

Valdemiro. 

1941 16ª Livraria 

Francisco Alves 

Rio de 

Janeiro 

Leitura 

2 - Geografia da 

América 

MELO, 

Fernando de 

Saboia B.; 

LIMA, Antenor 

de A.; 

NASCIMENTO, 

P. E. 

1945 - Litografia da E. 

E. M. 

Praia 

Vermelha 

Manual 

INSTITUTO DE HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DA BAHIA  

1 - Compendio de 

Chorographia do 

Brasil 

CABRAL, 

Mario da Veiga 

1933 20ª Livraria Jacintho 

Editora 

Rio de 

Janeiro 

Manual 

2 - Duas palavras 

sobre a província da 

Bahia 

SILVA, Alfredo 

Carlos Pessoa da 

1845 1ª- Typografia de 

Galdino José 

Bezerra e 

Companhia 

Salvador Leitura 

3 - Compendio de 

História Universal 

CJALANTI, S. 

J.; Padre Raphael 

M.  

1894 2ª Typographia da 

C Industrial 

São Paulo Manual 

4 - Compendio de 

Chorographia do 

Brasil 

CABRAL, 

Mario da Veiga 

1918 3ª Jacintho Ribeiro 

dos Santos 

Rio de 

Janeiro 

Manual 

5 - Breve Noticia 

sobre o Estado da 

Bahia (Sua 

Geographia Physica e 

Politica, Riquezas 

Naturaes, Leis 

BENJAMIN, 

José Botelho 

1894 1ª Typographia e 

Encadernação do 

Diário da Bahia 

Bahia Consulta 



Princiais, Esboço 

Histórico, etc) 

6 - História do Brasil 

(Curso dos 

Gymnasios e Lyceus) 

REIS, Antônio 

Alexandre 

Borges; 

CARVALHO, 

Alfredo. 

1915 2ª S.E Bahia Manual 

7 - Geographia 

Physica e Politica da 

Provincia da Bahia 

CARIGÉ, 

Eduardo 

1882 1ª Bahia Imprensa 

Econômica 

Salvador Consulta 

8 - Geographia Geral 

(América, Europa, 

Ásia, África e 

Oceania). 

FREIRE, Olavo 1921 1ª Livraria 

Francisco Alves 

Rio de 

Janeiro 

Manual 

9 - Notas à 

Geographia Physica 

do Brasil 

SILVESTRE, 

Honorio de 

Sousa 

1922 1ª Lith. Typ. 

Pimenta de Melo 

Rio de 

Janeiro 

Consulta 

10 - Compendio de 

História da América 

POMBO, Rocha; 

BONFIM, 

Manuel 

1900  

- 

Laemmert & C. 

Editora 

Rio de 

Janeiro 

Manual 

11 - História de 

Alagoas 

COSTA, 

Chaveiro; 

MACIEL, 

Aurino 

S.D  

- 

Editora – Comp. 

Melhoramentos 

de São Paulo 

São Paulo Consulta 

12 - Curso de 

Geografia Geral 

CABRAL. 

Mario da Veiga 

1925  

1ª 

Jacinto Ribeiro 

dos Santos 

Rio de 

Janeiro 

Manual 

13 - Corografia do 

Brasil (Curso 

Superior) 

CABRAL. 

Mario da Veiga 

1953  

30ª 

Francisco Alves Rio de 

Janeiro 

Manual 

14 - Compendio de 

Chorographia do 

Brazil 

CABRAL. 

Mario da Veiga 

1918 3ª Jacinto Ribeiro 

dos Santos 

Rio de 

Janeiro 

Manual 

15 - Synopsis em 

Deducção 

Chronologica dos 

Factos mais notáveis 

da História do Brasil 

LIMA, José 

Ignácio de Abreu 

1845  

- 

Typographia de 

A de M. F. de 

Farias. 

Pernambu

co 

Consulta  

16 - Cenário Norte-

Rio-Grandense 

CÂMARA, 

Anfilóquio Carus 

Soares da 

1923  

- 

O Norte Rio de 

Janeiro 

Manual 

17 - Povoados do Rio 

Grande do Norte 

CÂMARA, 

Anfilóquio Carus 

Soares da. 

1944  

- 

Departamento 

Estadual de 

Educação 

Natal Manual 

18 - O Rio Grande do 

Norte 

LYRA, Augusto 

Tavares 

1912  

- 

Jornal do 

Comercio 

Rio de 

Janeiro 

Manual 

19 - Lições de 

Cosmografia 

PINHEIRO, José 

de Calazans 

1922  

- 

Leuzinger Rio de 

Janeiro 

Manual 

* Na confecção desta tabela utilizamos a mesma forma de redação dos títulos originais das obras. 
**Data estabelecida a partir de uma marca de leitura, podendo o livro ser mais antigo. 

*** Por meio de pesquisa na internet observamos que o possível autor desta obra seja OLIVEIRA, Almir Leal de. 

 



Como se pode observar na tabela catalogamos em cinco Institutos Históricos e 

Geográficos um total de 47 (quarenta e sete) livros destinados ao ensino de Geografia6 e 

publicados, em estados no Nordeste ou em outros estados, entre os anos de 1860 e 1940.  

 

Uma análise geral das obras encontradas  

Tipos e destinos dos livros catalogados 

Do total de livros catalogados, 38 (trinta e oito) deles foram classificados como 

manuais, o que corresponde a dizer que são livros que dispõem seus conteúdos conforme um 

nível de complexidade e que se acomodam aos programas de ciclos ou series e são 

representativos das disciplinas escolares mais tradicionais. Esses também podem ser 

denominados como rudimentos, epítomes, princípios, noções, elementos, compêndios, 

resumos, sínteses, tratados e sistemas, entre outras denominações. Do total catalogado 07 

(sete) livros foram classificados como de consulta que correspondem àqueles destinados a 

servir de instrumentais ou complementares dos textos básicos utilizados como auxiliar para 

diferentes disciplinas. Eles podem ser classificados ainda como dicionários, atlas, 

enciclopédias e tabuas de logaritmos, entre outros. Encontramos ainda 02 (dois) livros que 

foram classificados como livros de leitura que correspondem àqueles destinados ao 

aperfeiçoamento de leitura e, são utilizados na transmissão de conhecimentos e valores na 

formação literária. 

Do total de livros catalogados, 14 (quatorze) foram publicados em províncias/estados 

nordestinos, destes 02 (dois) destinam-se ao município onde foram publicados (Caruaru – PE 

e Cajaseiras – PB7); 08 (oito) destinam-se aos locais onde foram publicados (06 imagens de 

capa constam no Quadro 01); 01 (um) à outra província/estado distinto daquele onde foi 

publicado e 03 (três) destinam-se ao Brasil em geral, conforme imagens a seguir (Quadro 

02).  

 

 

                                                             
6 Alguns livros apesar de apresentarem títulos de História, em seu interior, tratam também de conteúdos 

referentes à Geografia, esta era uma prática comum ao período pesquisado, já que essas disciplinas eram 

trabalhadas conjuntamente em muitas escolas.  
7 A escrita do nome da cidade hoje é feita com z, mas no livro ela é redigida com s. 



Quadro 01 – Livros didáticos regionais de Geografia – publicados no Nordeste 

 

 

 

 

 

 

CARIGÉ, Eduardo. Geographia 

Physica e Politica da Provincia da 

Bahia. Salvador: Bahia Imprensa 

Econômica, 1882.  

 

 

BENJAMIN, José Botelho. 

Breve Noticia sobre o Estado da 

Bahia (Sua Geographia Physica 

e Politica, Riquezas Naturaes, 

Leis Princiais, Esboço Histórico, 

etc). Bahia: Typographia e 

Encadernação do Diário da 

Bahia, 1894.  

 

ESPÍNDOLA, Thomaz do Bom-

fim. Geographia Alagoana ou 

Descripção Physica Política e 

Histórica da Província das Alagoas. 

Maceió: Typografia do Liberal, 

1871. 

 

 

 

 

SILVA, Alfredo Carlos Pessoa da. Duas palavras 

sobre a província da Bahia. Salvador: Typografia de 

Galdino José Bezerra e Companhia, 1845.  

SOBREIRA, João Gonçalves Dias Geographia 

Especial do Ceará. Fortaleza: Typ. Economica, 

1902.  

 



Quadro 02 - Livros de Geografia geral – sem destino específico por província estado 

 

 

 

 

 

 

LIMA, José Ignácio de Abreu.  

Synopsis em Deducção Chronologica 

dos Factos mais notáveis da História 
do Brasil, 1845. Pernambuco: 

Typographia de A de M. F. de Farias. 

REIS, Antônio Alexandre Borges; 

CARVALHO, Alfredo. História do 

Brasil (Curso dos Gymnasios e 
Lyceus). Bahia: S.E, 1915.  

REIS, Antonio A. Borges. 

Chorographia do Brazil. Bahia: 

Livraria Catilina, 1920.  

 

Os livros destinados as províncias seguem uma estrutura comum entre eles, que parte 

do geral para o particular, estrutura metodológica comum na época, portanto, uma 

abrangência temática de Geografia e Cosmografia (Geografia Geral), seguida por uma 

seleção de conceitos da Geografia física e depois uma abordagem das províncias uma a uma, 

com destaque para aquelas a que se destinavam os livros.  

Além dos livros anteriormente apresentados, catalogamos 06 livros publicados fora 

do Nordeste, mas que se destinavam a províncias dessa região; desses, 04 (quatro) foram 

publicados no Rio de Janeiro e 02 (dois) em São Paulo, conforme imagens a seguir (Com 4 

imagens no Quadro 03). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 03 – Livros didáticos destinados aos estados do Nordeste e publicados no 

Sudeste  

 

 

 

 

LYRA, Augusto Tavares. História do Rio Grande do Norte. 
Rio de Janeiro: s/e, 1921. Edição póstuma de 1982. 

COSTA, Chaveiro; MACIEL, Aurino. História de Alagoas. 
São Paulo: Editora – Comp. Melhoramentos de São Paulo, 
s/d.  

 

 

 

 

POMBO, José Francisco da Rocha. História do 

Estado do Rio Grande do Norte – 1822 – 1922. 

Edição Comemorativa do Centenário da 

independência do Brasil. Rio de Janeiro: Annuario 

do Brasil; Porto: Renascença Portuguesa, 1922.  

LYRA, A. Tavares de. O Rio Grande do Norte.  Rio 

de Janeiro: Typografia do Jornal do Commércio de 

Rodrigues e Cia. 1911.  

 

Como se pode observar alguns autores mesmo destinando suas obras a uma província 

específica, publicaram seus livros em grandes editoras, localizadas no Rio de Janeiro e em 

São Paulo, cidades onde desde o final do século XIX, despontavam editoras bem estruturadas 

e que passaram a dominar o comércio de livros (HALLEWEL, 1985; OLIVEIRA, 2006; 

RAZZINI, 2007 e BITTENCOURT, 2016). Como nesta publicação trabalhamos com a 



catalogação e uma análise mais geral dos livros não buscamos os motivos pelos quais os 

autores assim agiam. Porém podemos inferir, com base em outras pesquisas que isto se dava 

pela busca da melhoria técnica da edição e por questões relativas a distribuição, mesmo que 

ainda pouco abrangente, no que diz respeito ao território brasileiro como um todo, podem ser 

elementos levados em consideração quando da análise desse fato.   

 Alguns desses autores, mesmo sendo naturais de estados fora do Nordeste 

escreveram livros que se destinavam a essa região, como é o caso do livro História do Estado 

do Rio grande do Norte – 1822 – 1922, de Rocha Pombo. Este paranaense que viveu no Rio 

de Janeiro, foi professor de História do Colégio Pedro II e escreveu outras obras didáticas, 

entre elas História do Brasil (1918) e pela Série Resumo Didático também destinou livros as 

províncias de São Paulo (1923) e do Paraná (1929). Desse modo é importante destacar que a 

escrita de Rocha Pombo sobre o Rio Grande do Norte, está no contexto de publicação dessa 

Série e não por uma relação afetiva deste autor para com o referido estado, conforme 

abordada Oliveira (2006) em sua tese de doutorado. 

Se por um lado este trabalho mais sistemático era uma realidade no início do século 

XX, por outro, encontramos livros publicados por autores nordestinos que mesmo tendo 

deixado seus estados, dedicaram-se a escrever obras didáticas sobre sua terra natal. Como foi 

o caso do senador e membro do IHGB Augusto Tavares de Lyra, natural de Macaúbas - RN, 

que mesmo morando no Rio de Janeiro, escreveu o livro O Rio Grande do Norte (1912). 

Somente um estudo minucioso sobre os autores de livros didáticos é que pode 

desvendar a compressão desta relação entre os autores, suas escritas sobre as províncias e as 

editoras locais e as nacionais. Em seu trabalho de mestrado Angelo (2014), discutiu essas 

relações e encontrou motivações diversas que justificavam a escrita desses livros por autores 

de suas províncias de origem. Segundo essa autora, no século XIX, a maior parte dos autores 

que escreveu livros didáticos destinados as províncias, o fizeram por questões pessoas 

(afetivas, econômicas, educacionais, políticas, ideológicas etc.); mas parte deles, destinava 

suas obras a províncias onde exerceram funções políticas, mesmo não sendo daí originários.    

Metodologias e estrutura dos livros didáticos de Geografia catalogados 

Em geral a parte inicial das obras aqui catalogadas está muito próxima de uma 

Geografia Matemática de Estrabão, na qual ensina a delimitar medidas da Terra, como 

latitude e longitude; mas também aborda conteúdos referentes a localização e orientação. Em 



tópicos seguintes são apresentados aspectos específicos sobre os continentes e detalhes 

numéricos e de nomenclatura de alguns países. Somente na última parte do livro, tratam da 

Corografia (Geografia local), nessa são introduzidos conteúdos sobre o Brasil, organizados 

por províncias. Somente uma pequena parte desses livros traz mapas dessas províncias e 

poucos recorrem a figuras para ilustrar os conteúdos. Aquela província a qual se destina o 

livro é geralmente abordada com mais detalhes numéricos e com nomenclatura de aspectos 

físicos, além dos nomes das cidades e vilas, dados referentes à produção econômica e a 

instrução.  

Em geral os livros destinados especificamente a uma cidade abordam conteúdos de 

geografia local, sem apresentar conteúdos referentes a uma escala global, nacional ou 

provincial/estadual.  Eles mostram detalhadamente as características desses municípios e 

seguem estrutura comum a outros livros publicados na época, ou seja, uma proposta 

metodológica mnemônica com valorização da quantificação e da nomenclatura. Há ainda 

nesses livros uma mistura de conteúdos de História e Geografia, para que possam dar conta 

dos heróis municipais e, em especial, da história de constituição do município.  

A maioria desses livros apresenta uma estrutura metodológica baseada no método 

dialógico, em especial as publicações mais antigas. Assim encontram-se organizados em 

forma de catecismo, no qual as perguntas sobre a nomenclatura encontram-se escritas em 

negrito ou itálico e é seguida pela resposta. Esta forma tem por objetivo diferenciar o que é 

função do mestre e facilitar a memorização pelo aluno. Uma pequena parte desses autores, 

especialmente, aqueles que publicaram no final do século XIX e início do XX, faz críticas a 

esse modelo dialógico e tentam introduzir inovações metodológicas na redação e na 

abordagem dos conteúdos. Na introdução ou em cartas destinadas aos professores, discordam 

da estrutura de perguntas e respostas e tentam mostrar-se mais próximos dos debates 

metodológicos da época, ou seja, substituem esse formato por textos corridos.  

Aos olhos de muitos estudiosos da Geografia escolar, especialmente, os que não 

atentam para as lentas transformações porque passaram os livros didáticos no Brasil, isto não 

representa inovações, nem geográficas e nem metodológicas, já que uma parte das 

abordagens dos temas permanece praticamente inalterada, assim como os objetivos 

mnemônicos. Entretanto, é importante ressaltar que o fato do autor buscar a descrição 

geográfica e romper com a interrogação direta sobre os conceitos, apoiados na Pedagogia, já 



pode ser uma busca por inovação, pois a partir delas, se verifica um novo modelo de compor 

os conteúdos e estruturar os capítulos e, portanto, nova proposta de prática escolar para a 

disciplina.  

Além disso, essa nova estrutura do livro pode ter estimulado os autores, em período 

posteriores, a buscarem novas abordagens metodológicas, já que as publicações que 

suplantaram o método dialógico, passaram a introduzir exercícios de verificação para 

substituir as práticas escolares difundidas anteriormente. No entanto essas transformações 

nos livros não são garantias de mudanças nas práticas dos professores, como já discutimos 

em outra publicação (ALBUQUERQUE, 2011). 

Desse modo compreendemos que as mudanças nos livros didáticos são lentas e muitas 

vezes orientadas pelas práticas dos professores e não somente pelo interesse e conhecimento 

dos autores. Pois estes veem nos professores o seu consumidor final e, desagradá-los ou se 

contrapor a eles não é uma medida comercial. Este argumento se baseia no fato de que o livro 

é um objeto cultural, no entanto, ele também é uma mercadoria (BITTENCOURT, 2004). E 

como toda mercadoria está sujeita aos ditames do mercado.  

 

As casas editoriais e os livros didáticos regionais de Geografia:  

Outro dado nos chamou atenção, dos 14 (quatorze) livros publicados em editoras do 

Nordeste 12 (doze) deles destinam-se às províncias e somente 02 (dois) destinam-se a 

Geografia do Brasil. A partir do contexto no qual se evidencia os conflitos entre o poder 

central e o provincial, este dado nos leva a formular algumas hipóteses: primeiramente 

entender que a legislação advinda do Ato Adicional de 1834, deu autonomia as províncias, 

para legislar sobre a educação, em especial o nível primário. Com isso estas passaram a 

promulgar leis que obrigavam os professores de História e Geografia a trabalharem com 

conteúdos locais (ALBUQUERQUE, 2009; MAIA, 2014; ANGELO, 2014). Assim, o que 

se observa é o aumento do número de publicações com esta característica, pois diante da lei, 

tais livros eram necessários e teriam mais aceitação local.  

Isto pode justificar porque havia uma circulação de livros didáticos regionais bem 

maior do que o que ocorre hoje em dia, quando temos uma concentração de editoras e autores 

nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo e currículos que pouco valorizam a Geografia 

local. Este dado é importante quando consideramos os debates acerca das relações de poder 



estabelecidas entre o centro e a periferia no período estabelecido para essa pesquisa, com 

relação tanto a instrução primária quanto a secundária. (GONDRA; SCHUELER, 2008; 

ROMANELLI, 2006, VEIGA, 2007). Nesse contexto é que observamos a necessidade de 

obras destinadas a cada província, para que os professores que aí lecionavam pudessem suprir 

as necessidades estabelecidas pelas leis provinciais.   

Com relação às editoras localizadas no Nordeste pode-se observar que há o 

predomínio das editoras baianas (5 publicações). Este dado pode ser evidenciado pelo fato 

do instituto daquela província ter tido maior cuidado com o seu acervo de livros didáticos, 

como se pode observar ali foram encontradas 19 publicações destinadas a este fim. Outra 

justificativa seria mesmo a importância desta província no quadro político e econômico 

nordestino. Tendo em vista que neste período e, com relação às obras catalogadas 

encontramos o seguinte quadro: 02 (duas) obras foram publicadas em Fortaleza - CE, 01 

(uma) em Maceió - AL, 02 (duas) em Natal - RN, 02 (duas) em Pernambuco (sendo uma em 

Caruaru), 01 (uma) na Paraíba (Cajazeiras) e 05 (cinco) em Salvador - BA.  

Não encontramos obras publicadas na cidade da Paraíba, capital da província, 

entretanto, há uma obra referente a esta província, que foi publicada no Ceará e foi encontra 

no IHGACE e outra publicada em uma pequena cidade do interior, Cajazeiras. Também não 

encontramos publicações feitas no Maranhão, em Sergipe e no Piauí. Apesar de sabermos 

que o Maranhão havia um grande número de publicações didáticas, acreditamos que este 

dado pode ser uma limitação da nossa pesquisa, tendo em vista que a falta de obras nos seus 

respectivos institutos pode ser responsável pelo não aparecimento de editoras destas cidades 

aqui no trabalho.  

Há, portanto, uma certa homogeneidade na distribuição das publicações entre as 

províncias/estados, pois mesmo em algumas daquelas onde não foram encontrados livros 

didáticos nos seus respectivos Institutos, como por exemplo, em Pernambuco e Alagoas, 

foram encontrados em outros institutos livros aí publicados. O caso da publicação referente 

à Paraíba, e publicada no Ceará também pode indicar que autores enviavam suas obras para 

serem publicadas em outras províncias do Nordeste e, não somente para as cidades do Rio 

de Janeiro e São Paulo, como era mais comum à época. Pode ainda demonstrar certo cambio 

entre as províncias, entretanto, isto não pode ser generalizado, tendo em vista que 

encontramos somente uma publicação com esta característica. 



Também não se observa um monopólio de uma editora, tanto no que diz respeito às 

publicações elaboradas no eixo Rio de Janeiro e São Paulo, quanto nas províncias do 

Nordeste. No entanto, já se observa a presença de editoras que se tornaram grandes em 

períodos subsequentes, tais como a Editora Nacional, Melhoramentos, a Francisco Alves e a 

Saraiva.  

A maior parte das editoras localizadas nas províncias, se caracterizavam como 

tipografias, imprensas de jornais, livrarias e editores isolados, ou seja, eram casas editoriais 

insipientes, evidenciando a ausência de um grupo editorial mais organizado e que tivesse 

domínio sobre estas publicações e distribuição das mesmas. Pela experiência que temos com 

livros regionais, em geral, estes eram comercializados pelos próprios autores ou nas raras 

livrarias das cidades maiores (ALBUQUERQUE, 2009). Parte deles, e isto também pudemos 

contatar nesta pesquisa, era mesmo assinado pelos autores individualmente para evitar 

plágios de suas obras.  Isto indica também o número restrito de volumes impressos a cada 

ano. Entretanto, encontramos autores que fazem edições subsequentes no mesmo ano em 

virtude das edições anteriores terem sido esgotadas rapidamente.  

Ainda podemos discutir o fato de que havia pouco tempo às publicações no Brasil 

estavam monopolizadas pela Impressão Régia e somente após o ano de 1821 (HALLEWELL, 

1982) outras editoras puderam se estabelecer oficialmente, isto, de certa maneira, pode 

justificar o fato desses autores publicarem suas obras em pequenas tipografias ou em jornais.  

Apesar da circulação comercial desses livros um tanto restrita às províncias a que se 

destinavam, pode-se observar que as mesmas encontravam outras formas não comercial de 

circulação. Assim, é que observamos a troca de livros entre os sócios dos IHG do Nordeste, 

encontradas em dedicatórias nos livros catalogados. É sabido que parte dos autores de livros 

didáticos de Geografia do século XIX, eram associados dessas instituições e faziam trocas 

de suas obras, estimulando a circulação das mesmas pelos diversos institutos, com isto 

divulgavam seus trabalhos e, porque não dizer, seus próprios nomes. 

 

Livros didáticos de Geografia e os níveis de ensino 

Outro dado deve ser destacado, ou seja, os níveis de destinos das obras catalogadas. 

Do total de livros catalogados 47 (quarenta e sete), 05 (cinco) deles destinam-se ao ensino 

primário, 01 (um) ao ginasial, 16 (dezesseis) destinam-se ensino secundário, 03 (três) a escola 



normal e 22 (vinte e dois) não apresentam destinos específicos. Entre as 19 (dezenove) obras 

destinadas as províncias da região Nordeste (somados aqueles aí publicados mais os que 

foram publicados fora dessa região) encontramos o seguinte quadro: 03 (três) destinam-se ao 

ensino primário, 06 (seis) ao ensino secundário e 10 (dez) não estabelecem destinação 

específica. 

O que se observa a partir desses dados é que encontramos um número menor de livros 

didáticos destinados ao ensino primário, seja em nível nacional ou regional. Uma questão 

primeira se coloca nesta comparação: se a escola primária ou de primeiras letras abrangia um 

número maior de pessoas, por que o número de livros destinados a esse nível de escolaridade 

era menor? Algumas considerações podem ser apontadas a partir desse questionamento. A 

primeira delas diz respeito ao acesso a esses diferentes níveis de ensino e o nível 

socioeconômico dos grupos sociais que frequentavam esses dois níveis de escolas.  

A escola primária, mesmo com restrições às classes subalternas, segundo Romanelli 

(2006) passa a ser frequentada por uma classe média em construção, mas também por setores 

menos abastardos, constituídos por artesãos e pequenos profissionais liberais, entre outros, 

que viam no acesso à escola uma forma de ascensão social. Para parte desses grupos a compra 

de livros didáticos, que no período não eram baratos – como hoje ainda não o são –, não era 

comum, tendo em vista as suas condições financeiras e também os objetivos do ensino 

primário. Mesmo os professores do ensino primário, enfrentavam dificuldades para comprar 

livros destinados à sua formação e ao uso em sala de aula, tendo em vista que eram menos 

prestigiados e que não faziam dos grupos político, cultural e economicamente privilegiados. 

Os professores do ensino secundário e dos liceus, compunham certos grupos privilegiados 

nas províncias, pois em geral, eram figuras que tinham mais acesso a bens culturais; 

participavam de associações como os Institutos Históricos, Sociedade Geográfica e 

Academias de Letras, etc.; parte deles tinha curso superior, formado em direito ou medicina, 

falavam mais de um idioma e circulavam entre as províncias do Brasil ou até mesmo na 

Europa.  

Além disso, devemos levar em consideração que o acesso às livrarias, que geralmente 

eram encontradas somente nas grandes cidades, era impossibilitado pela falta de transportes 

e comunicação entre as capitais e as cidades, aldeias e vilas.  



Além disso, o que sabemos é que por muito tempo os livros didáticos não se 

destinavam aos alunos (BITTENCOURT, 2004). Em suas salas de aulas os professores é que 

recorriam a tais manuais para o preparo de suas aulas e efetivação dessas. Isto pode ser 

observado em autores que trabalham com inventários e, para tanto, fazem levantamentos de 

materiais solicitados por professores (VEIGA, 2007) para as suas aulas ou existentes nas 

escolas e/ou pertencentes a professores em uma determinada época. Este fato pode ser 

também uma justificativa para a compra de um número menor de livros didáticos destinados 

ao ensino primário e, em consequência, um desinteresse por parte dos autores em escrevê-

los. Mas isto é apenas uma hipótese, já que não temos esse dado disponível nesta pesquisa. 

Além do mais, precisamos ainda evidenciar que a escola primária se destinava a 

ensinar a ler, escrever e contar, conteúdos que não precisariam de um livro específico de 

Geografia para serem trabalhados. Mesmo a preocupação em formar um espírito civilizado 

podia ser orientada por outros livros disponíveis, como a constituição, livros de leitura e até 

a bíblia. Porém sabemos que o número de livros destinados a este nível de escolaridade vai 

crescer a partir do final do século XIX, com as reformas provinciais que obrigam os 

professores a trabalharem conteúdos específicos de História e Geografia em sala de aula.  

Podemos mesmo observar que os livros por nós encontrados foram publicados a partir 

de 1845, mas se ampliam a partir de 1871, quando os debates republicanos e nacionalistas 

com feições mais contemporâneas passam a influenciar mais fortemente a formação da 

identidade nacional. E a escola como um todo passa a ser cobrada a respeito do seu papel na 

formação do novo espírito. Assim, a necessidade de constituição de uma identidade nacional 

é um dos fatores responsáveis pela adoção de livros didáticos de Geografia, pois esses passam 

a difundir ideais que interessa a uma parcela influente da classe dominante.  

Se por um lado o número de livros destinados ao primário é pequeno, o mesmo não 

se pode dizer daqueles destinados ao ensino secundário. Pois as exigências estabelecidas 

pelos cursos de admissão no ensino superior e os modelos de currículos das escolas 

secundárias, organizadas como cursos preparatórios, demandavam de professores e alunos a 

leitura de livros específicos por disciplinas. Outro fator importante a ser considerado nesse 

caso, é a composição dos grupos sociais que tinham acesso à escola secundária. Como estes 

cursos destinavam-se basicamente a uma formação propedêutica, visando o acesso ao ensino 

superior, às classes dominantes é que compunham, em sua maioria, os alunos deste nível de 



ensino. E, portanto, possuíam recursos para a aquisição de livros didáticos. Além de outros 

fatores, esses podem ter estimulado o comércio de livros didáticos destinados a esse nível de 

ensino e o mercado editorial como um todo. 

Podemos ainda verificar um pequeno número de livros destinados ao ginásio, isto se 

deve, ao período estabelecido para a pesquisa, pois este nível de escolaridade somente será 

estabelecido após a organização da escola no Brasil na década de 1930, quando se passa a 

organizar um sistema de ensino nacional (SAVIANI, 2008).  

Outro nível de escolaridade também apresenta um número baixo de publicações 

catalogadas, a escola normal. Acreditamos, em um primeiro momento, que isto se justificasse 

pelo currículo adotado para essa instituição, porém em consultas observamos que a disciplina 

de Geografia compõe o currículo desta instituição desde a sua fundação, na Escola Normal 

de Niterói, no ano de 1835 (VEIGA, 2007). Desse modo, não encontramos uma justificativa 

plausível para o pequeno número de manuais de Geografia destinado a este nível de ensino.   

Por fim, temos ainda um número muito grande de obras que não apresentam 

especificações de nível ou série definidas. Este dado, de certa maneira, nos causou estranheza 

ao analisarmos os dados, pois nos perguntamos o que levaria um autor a não definir o nível 

de escolaridade ao qual destina-se a sua obra? Acreditamos que as ausências de organização 

da escola em níveis de ensino, assim como a pouca disponibilidade de livros escolares, 

levaram autores e editoras a publicarem livros didáticos que pudessem ser utilizados por 

alunos em diferentes níveis de aprendizagem. Ou seja, ao longo de todo o curso primário ou 

secundário, ou ao longo dos dois níveis, se utilizava os livros que estivessem disponíveis.  

Ainda é mister destacar que ao longo do século XIX, a maior parte dos livros didáticos 

destinava-se aos professores e não ao grupo de alunos, como ocorre hoje. Isto pode ser uma 

justificativa para a falta de especificação de um destino para obra, pois, com isto o professor 

poderia adotá-lo para suas aulas em níveis distintos, já que a organização sequencial do 

ensino, pautada em um sistema escolar, foi implantada mais tardiamente, na década de 1930, 

no Brasil (ROMANELLI, 2006).  

Outra questão diz respeito aos livros de consulta ou de leituras que não precisam 

trazer especificidades com relação ao nível a que se se destinam – ainda hoje encontramos 

os paradidáticos que apresentam tal característica, e são adotados para níveis e séries 

distintas. Para estes casos o professor poderia escolher entre aqueles livros que se 



encontravam disponíveis, que melhor se adequassem ao seu trabalho, ao seu poder aquisitivo, 

a disponibilidade para ser comprado, etc. de modo que não era o nível de escolaridade que 

definia a sua escolha.  

Uma questão final ainda pode ser levantada frente aos dados elencados a partir dos 

livros catalogados. No século XIX, várias províncias promoviam avaliações de livros 

didáticos com objetivo de selecionar os melhores para serem adotados em suas escolas. Essa 

avaliação geralmente era feita por instituições ligadas ao poder local e, em parte delas, até os 

autores de livros didáticos participavam dessas avaliações. Isto evidencia que nem todas elas 

eram sérias como deveriam ser. Os casos em que os autores de livros escolares escolhiam 

entre os seus e os livros de seus pares, encontramos exemplos explícitos de privilégios que 

beneficiavam alguns deles e motivavam brigas entre autores que escreviam livros destinados 

a mesma disciplina escolar, nível e províncias (ALBUQUERQUE, 2009).  

 

Os autores 

Com base na análise dos dados podemos organizar os autores de livros didáticos de 

Geografia catalogados em três grupos, o primeiro formado por aqueles que destinavam suas 

publicações para as escolas de sua própria província; o segundo constituído por autores que 

escreviam suas obras para um público mais geral, ou sobre temáticas que abrangiam a 

Geografia geral e não especificamente a Geografia de uma determinada província e o terceiro 

grupo, formado por autores de outras regiões que escreviam sobre as províncias do Nordeste.  

No primeiro grupo encontra-se a maioria dos autores que publicavam no Nordeste; o 

segundo era formado por uma minoria, que publicava nesta região como também enviava 

seus livros para serem publicados fora dela e o terceiro contava ainda com um número menor 

de participantes.  

Acreditamos que esse quadro se apresenta em conformidade com o contexto da época, 

pois com a descentralização do poder a partir 1834, e o advento de uma legislação destinada 

a sobre a instrução pública (ALBUQUERQUE, 2009, 2012), estimularam, mesmo que 

indiretamente, o mercado editorial de livros didáticos regionais. E, apesar de já haver autores 

conhecidos nacionalmente, em especial após as primeiras décadas do século XX, os autores 

regionais tinham espaço no mercado editorial e junto às escolas e aos professores dessas 

províncias. Assim, acreditamos que se o Ato Adicional de 1834 que proferiu as províncias o 



direito de legislar sobre a instrução pública trouxe problemas de sobreposição de poderes, 

como afirma Romanelli (2006), para tais autores esta nova configuração do poder os 

beneficiava. 

É neste contexto que devemos compreender as relações estabelecidas por esses 

autores. Em pesquisa anterior (ALBUQUERQUE, 2009) encontramos um autor que elaborou 

e publicou o seu livro em seis meses, e o intitulou com o mesmo nome estabelecido pela lei 

provincial que obrigava os professores de História e Geografia a trabalharem os conteúdos 

dessas disciplinas na província de Pernambuco. Assim, Manuel Pereira de Moraes Pinheiro 

empreendido por uma legislação local, publicou em 1875, o seu livro Elementos de Geografia 

Universal – Geral do Brasil e Especial da Pernambuco, editado na cidade do Recife, pela 

Typographia Mercantil.  

Essas publicações trouxeram para as salas de aula conteúdos mais específicos sobre 

a Geografia local, o que não era comum aos livros de Geografia geral, importados ou 

publicados fora dessas províncias. De certa maneira, podemos mesmo admitir que tais 

publicações apresentavam conteúdos mais próximos dos lugares onde vivem os alunos, ou 

descrevia tais lugares com mais detalhes. Um debate da Pedagogia que vinha sendo 

incorporado pelos autores de livros didáticos desde o fim do século XIX, com as proposições 

do método analítico de ensino, mas que se evidencia com a adoção do método intuitivo, e 

que teve como figura de destaque Delgado de Carvalho no início do século XX, quando dará 

apoio as reformas advindas do movimento escolanovista. Não estamos dizendo com isto que 

os autores regionais selecionavam suas obras de forma consciente partindo de uma realidade 

local. A ideia não era esta, mas ao destinar uma parte considerável de suas obras a uma 

província, possibilitavam a difusão de um conteúdo específico e local.  

É certo que os livros analisados trazem em geral uma organização estrutural muito 

comum ao período estabelecido para esta pesquisa, ou seja, se parte do geral para se chegar 

ao local. Assim, tais publicações iniciavam com capítulos referentes a Geografia geral ou 

Cosmografia e terminavam com uma abordagem corográfica (local), na qual os conteúdos 

sobre as províncias eram trabalhados superficialmente, mas a província a que se destinava o 

livro era abordada detalhadamente, leia-se conhecer os números, os nomes dos acidentes 

geográficos locais, de instituições voltadas a instrução, a produção e a circulação, etc. 



Assim, os alunos que estudavam com os livros regionais em tese “conheciam” mais 

o seu lugar, ou melhor dizendo, conheciam uma nomenclatura mais próxima da sua realidade. 

Se por um lado isto pode, atualmente, ser visto como positivo, por outro, temos que pensar 

que os cursos preparatórios e os exames para ingresso no ensino superior, que não era 

acessível para a maioria da população, não traziam a valorização desses conteúdos. Questão 

discutida ainda hoje com relação ao ENEM e aos vestibulares.  

A partir desse contexto se pode elaborar questionamentos sobre o que pretendiam 

efetivamente essas avaliações feitas para ingressos no ensino superior e compreender até que 

ponto elas influenciavam a seleção de conteúdos para os livros didáticos destinados ao ensino 

secundário. Porém, este questionamento somente poderá ser respondido com outras 

pesquisas, nas quais se faça a relação entre os conteúdos abordados nesses livros didáticos 

de Geografia e os exames, como o fez Mendes (2015). 

Diante do exposto entendemos que a publicação de livros didáticos destinados à 

disciplina Geografia no período em tela pode ter sido influenciada em nível regional por 

diversos fatores: as relações de poder estabelecidas entre o poder central e o provincial; pelos  

autores e o papel que assumiam no mundo da política, no universo dos letrados e frente a 

seus ideais e posicionamentos teóricos; pelo mercado consumidor de livros, seja os 

professores, pais ou mesmo alguns alunos com poder aquisitivo mais elevado; pelas 

proposições pedagógicas impostas por lei ou mesmo influenciadora de posicionamentos na 

escrita dos livros, entre outros fatores. Mas não podemos esquecer que no período os autores 

regionais tanto recebiam influências de outros nacionais e estrangeiros quanto se pautavam 

por uma Geografia descritiva, mnemônica e tradicional, e em propostas pedagógicas que 

casavam com tais posições teóricas e favorecia as vendas no mercado local.  

 

Considerações finais 

 

Como se pode observar, não pretendemos com este artigo apontar conclusões 

definitivas e nem mesmo temporárias, pois o nosso objetivo foi fazer um painel geral sobre 

os livros didáticos de Geografia que conseguimos catalogar e que estão sob a guarda dos IHG 

dos estados do Nordeste. Acreditamos que um catálogo como este aqui apresentado pode ser 

uma referência para o desenvolvimento de pesquisas futuras e foi o objetivo maior da 

pesquisa que ora divulgamos.  



Referências bibliográficas  

ALBUQUERQUE, M. A. M. A Autoria de Livro Didático de Geografia em Pernambuco no 

Século XIX: uma relação entre a legislação e a elaboração. Revista Terra Livre, V. 2, N. 

24. 2009. P. 163 – 171. 

______. A Geografia do Brasil nos livros didáticos europeus do século XIX: o caso de Lições 

de Geographia de Abbade Gaultier. In. CARDOSO, C.A. A.; Kulesza, W. A. A escola e a 

igreja nas ruas da cidade. João Pessoa, EUFPB, 2010. P. 173 – 189.  

______. Dois momentos na história da Geografia escolar: a Geografia clássica e as 

contribuições de Delgado de Carvalho. Revista Brasileira de Educação em Geografia, v. 

1, n. 2, 2011. P. 19 – 51.  

______. UM DEBATE ACERCA DA ORIGEM DA GEOGRAFIA ESCOLAR NO 

BRASIL. Revista Interfaces Científicas – Educação. V. 2, N. 2, 2014. P 13 – 23. 

ALBUQUERQUE, M. A. M.; OLIVEIRA, Aldo Gonçalves de . Os mapas da Geografia e a 

Geografia dos mapas: alguns recortes para análise. Ensino em Re-Vista (Online), v. 19, p. 

363-374, 2012. 

ANGELO, Deusia. Livros didáticos de Geografia e seus autores:  uma análise 

contextualizada das décadas de 1870 a 1910, no Brasil. Dissertação de mestrado defendida 

no PPGG – UFPB, 2014. 

_____; ALBUQUERUQE, M. A. M. Autores e livros didáticos regionais de Geografia (1870 

– 1910): elementos históricos e educacionais para uma espacialização do fenômeno. Revista 

Brasileira de Educação Geográfica, V. 4, p 88 – 122, 2014. 

BITTENCOURT, Circe M. F. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: 

Cortez, 2004. Pp. 33 - 55.   

_____. Autores e editores de compêndios e livros de leitura (1810 – 1910). Revista 

Educação e Pesquisa, São Paulo, V. 30, N. 2, p. 475 – 491. Set/dez 2014a. 

______. Livro didático e saber escolar – 1810 – 1910. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 

______. História dos livros escolares no Brasil. In. CASTELLANO, Samuel Luis V. Livro, 

Leitura e Leitor – perspectiva histórica. São Luís: Café e Lápis/  EDUFMA, 2016. P. 115 – 

138.  

CHARTIER, Roger. A ordem dos livros: leitores, autores e bibliotecas na Europa entre os 

séculos XIV e XVIII. Brasília: Editora UNB1994. 

CHERVEL, André. História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo                                                                                 

de pesquisa. Revista Teoria e Educação, Porto Alegre, nº. 02, p. 177-229, 1990. 

CHEVALLARD, Yves. La transposition didactique: du savoir savant au savoir enseigné. 

Grenoble: La Pensée Sauvage Editions, 1991. 

CHOPPIN, Alain. O manual escolar: uma falsa evidência histórica. In. Revista História da 

Educação, ASPHE/FaE/UFel, Pelotas, V. 13, n. 27, p. 9 - 75. Jan/abril, 2009. Disponível em 

htt//fae.ufpel.edu.br/asphe. Acesso: 30/08/ 2016. 

______. História dos livros e das edições didáticas: sobre o estado da arte. In. Educação e 

Pesquisa, São Paulo, v.30, n.3, p. 549-566, set./dez. 2004. 

http://lattes.cnpq.br/1430960919769440


COSTA, J. V.; FELGUEIRAS, M. L.; CORREIA, L. G. Manuais escolares da Biblioteca 

Pública Municipal do Porto. Catálogo de exposição realizada na Faculdade de Psiccologia 

e Ciências da Educação – Universidade do Porto. Porto – PT: Faculdade de Letras do Porto, 

2008. 

CURY, Caludia; PINHEIRO, Antonio Carlos. Os compêndios e a circulação de ideias 

francesas no Lyceu Provincial da Parahyba do Norte (1850 – 1889). In. CURY, Claudia et 

all. (Orgs.). O Império do Brasil: educação, impressos e confrontos sociopolíticos. São Luís: 

Café e Lapis/ Editora UEMA, 2015. P. 127 – 151. 

DIAS, Angélica M de L.; ALBUQUERUQE, M. A. M. Linguagens lúdicas na Geografia 

Escolar moderna: entre práticas escolanovistas e anarquistas. In. PORTUGAL, J. F; 

OLIVEIRA, S. S. de.; RIBEIRO, S. L. Formação e docência em Geografia: narrativas, 

saberes e práticas. Salvador: EDUFBA, 2016. P. 221 – 239. 

FERREIRA, J. A. S. O estudo dos livros didáticos de Geografia e seus exercícios: uma 

discussão a partir da escola primária e da renovação dos métodos de ensino no BRASIL. In: 

Anais do VIII Congresso de História da Educação Brasileira: matrizes interpretativas e 

internacionalização, 2015, Maringá - PR. VIII Congresso de História da Educação Brasileira: 

matrizes interpretativas e internacionalização, 2015. 

FREITAG, B. O livro didático em questão. São Paulo: Cortez, 1989. 

GALVÃO, A. M. O.. A circulação do livro escolar no Brasil oitocentista. In: 28a. Reunião 

Anual da ANPEd, 2005, Caxambu. 40 anos da Pós-Graduação em Educação no Brasil - Anais 

da 28a. Reunião Anual da ANPEd. Rio de Janeiro: Associação Nacional de Pós-Graduação 

e Pesquisa em Educação, 2005. p. 1-15. 

GUIMARÁES, f. M. S. Divisão Regional do Brasil. In. Revista Brasileira de Geografia. 

Abril – junho, 1941. P. 318 – 371. 

GONDRA, José Gonçalves; SCHUELER, Alessandra. Educação, poder e sociedade no 

Império brasileiro. São Paulo: Cortez, 2008. 

GOODSON, I. F. Currículo Teoria e História. Petrópolis, Editora Vozes, 1999. 

HALLEWEL, Laurence. O livro no Brasil. São Paulo: EDUSP, 1985. 

MOREIRA, Antônio Flávio Barbosa; CANDAU, Vera Maria. Indagações sobre currículo: 

currículo, conhecimento e cultura. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação 

Básica, 2007. Pp. 17 – 29. In.  http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag3.pdf 

Acesso: 01/mar/2014. 

MOURA, C.; ALBUQUERQUE. M.A.M. Livros Didáticos de Estudos Sociais no Brasil. 

APOGEO – Revista da Associação do Professores de Geografia de Portugal, N, 46/47, 

2015. P. 25 – 35. 

MAIA, E. J. P. A Geografia Escolar na Província de Minas Gerais no período de 1854 a 

1889. Tese de doutorado defendida na Faculdade de Educação – Universidade Federal de 

Minas Gerais. Belo Horizonte: UFMG, 2014. 

______. A Geografia moderna nos manuais escolares do século XIX. In. Anais do III 

Encontro Nacional de História do Pensamento Geográfico/ I Encontro Nacional de Geografia 

Histórica. Rio de Janeiro: 5 – 10 de novembro, 2012. P. s/n. 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag3.pdf


MENDES, Daniel. Geografia no Ensino Secundário de São Paulo (1834 – 1896). Tese de 

doutorado. Defendida junto ao Departamento de  PUC – São Paulo. São Paulo, 2016. 

OLIVEIRA, Marco Antonio. Os intelectuais e a produção da Série Resumo Didático pela 

Companhia Editora Melhoramentos de São Paulo (1918 – 1936). Tese (Doutorado em 

Educação) Faculdade de Educação, USP, 2006. 

RAZZINI, Marcia P. G. Produção de livros didáticos e expansão da escola pública 

elementar em São Paulo na Primeira República: a Tipografia Siqueira e a Editora 

Melhoramentos. Relatório de conclusão (Estágio de Pós-doutorado em Educação). Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, 2007. 

ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da Educação no Brasil. 30ª ed. Petrópolis, 

Editora Vozes, 2006. 

SAVIANI, Dermeval. História das idéias pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores 

Associados, 2007. 

SILVA, J. M. da. A bibliografia didática de Geografia: história e pensamento do ensino 

geográfico no Brasil – 1814 – 1930. Tese de doutorado defendida no Instituto de Geografia 

– Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia, UFU, 2012. 

______. Do ensino implícito ao ensino explícito da Geografia: a gênese da disciplina 

Geografia no Brasil. In. Anais do III Encontro Nacional de História do Pensamento 

Geográfico/ I Encontro Nacional de Geografia Histórica. Rio de Janeiro: 5 – 10 de novembro, 

2012. P. s/n. 

VLACH, Vânia Rúbia Farias. A propósito do ensino de geografia: em questão o 

nacionalismo patriótico. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da Universidade de São Paulo. 1988. 

VEIGA, Cynthia Greive. História da Educação. São Paulo: Ática, 2007.  


