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Pode só escrever história quem, pela imaginação, 

possui o dom de ressurgir as coisas mortas, de as 

fazer viver e aceitar dos vivos. 

João Ribeiro, 1961, p. 58. 

 

É verdade que os ossos ficam e são por isso mais 

acessíveis; todavia, o passado não pode ser 

composto de esqueletos. Há de ser vida ou coisa 

nenhuma. 

João Ribeiro, 1961, p. 430. 
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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objeto a escrita didática da História para crianças e por 

objetivo descrever e analisar os atributos dessa escrita - quanto à sua função, estrutura e 

forma – na experiência de João Ribeiro. Dessa forma, os livros História do Brasil - 

Curso Superior (1900) e História do Brasil (Rudimentos de) - Curso Primário (1912), 

fontes principais deste trabalho, foram analisados com base no método de análise de 

conteúdo. Com o intuito de traçar o perfil da obra para a infância, analisamos 

comparativamente as edições e nos perguntamos: quem faz a História? Onde se 

desenrola a experiência brasileira? Como ela está periodizada? Qual é a forma de 

exposição adotada? Qual a dimensão e tipo de texto? Como o enredo se organiza no 

nível do foco narrativo? Ao compararmos as duas versões, os resultados demonstram 

que alterações foram realizadas na composição da escrita histórica para a infância, 

apesar do conteúdo comum as duas obras não ter sofrido mudanças significativas. 

Assim, na escrita didática da História para crianças, em João Ribeiro, a quantidade de 

matéria veiculada é reduzida, o passado é trabalhado como dependente das vontades 

individuais, a experiência dos municípios, Estados e regiões dominam a trama histórica, 

os assuntos seguem-se em ordem cronológica com periodização marcada pela 

experiência do político, a forma de explicação histórica é predominantemente narrativa, 

a argumentação se estrutura em parágrafos com períodos curtos e o modo impessoal é o 

principal foco narrativo.   

 

Palavras-chave: Livro didático de História, História para crianças, João Ribeiro.



ABSTRACT 

This dissertation has as object the didactic writing of History for children and objective 

to describe and to analyze the attributes of this writing - how much to its function, 

structure and form - in the experience of João Ribeiro. Of this form, the books History 

of Brazil - Superior Course (1900) and History of Brazil (Rudiments of) - Primary 

Course (1912), principal sources of this work, were analyzed on the basis of the method 

of content analysis. With intention to trace the profile of the work for the childhood, we 

analyze editions comparatively and in we ask them: who makes History? Where the 

Brazilian experience passes off? How divided was the time? Which is the form of 

adopted exhibition? Which the dimension and type of text? How is the plot organized in 

the level of focuses narrative? When comparing the two versions, the results 

demonstrate that modifications were accomplished in the composition of the historical 

writing for the childhood, although the common content the two works not to have 

suffered significant changes. Thus, in the didactic writing of History for children, in 

João Ribeiro, the amount of propagated substance is reduced, the passed one is worked 

as dependant of the individual wills, the experience of the cities, States and regions 

dominate the historical plot, the subjects are followed in sequence chronological with 

marked periodization for the experience of the politician, the form of historical 

explanation are predominantly narrative, the argument if structure in paragraphs with 

short periods and the impersonal way is the main one focuses narrative. 

 

Keywords: Textbook of History, history for children, João Ribeiro. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação tem por objetivo descrever e analisar os atributos da escrita 

histórica para crianças – quanto à sua função, estrutura e forma - na obra de João 

Ribeiro. No entanto, antes de anunciar o perfil dessa escrita e os procedimentos 

adotados para didatizar a sua História do Brasil para a infância, faz-se necessário 

apresentar o autor e, em seguida, traçar os caminhos que levaram até a configuração do 

objeto, justificar a sua relevância e recorte temporal, localizar as questões, objetivos e 

fontes da pesquisa, o referencial teórico-metodológico adotado, e por último, explicitar 

a estrutura do trabalho.  

 

Na trilha do intelectual João Ribeiro  

 

Esta pesquisa tem como foco a escrita didática da História para crianças. Nesse 

sentido, o autor da História do Brasil que analisamos, João Ribeiro, não é o foco do nosso 

interesse e sim a sua escrita didática da História. Entretanto, ao considerarmos que este texto 

evidencia questões pertinentes ao debate político e social de seu tempo, e também marca 

a biografia do autor, ou seja, ao mesmo tempo em que a referida obra confere uma 

identidade a João Ribeiro, a de historiador, ela influi de maneira específica sobre o 

campo da disciplina histórica no Brasil ao introduzir novos elementos interpretativos. 

Faz-se necessário, portanto, relacionar a escrita da História do Brasil e o lugar social do 

autor expresso no entrecruzamento de alguns dados biográficos e dos indícios da sua 

trajetória intelectual. Assim, nos interessa saber quem foi João Ribeiro, em que áreas atuou e 

sobre o que escreveu em termos de História, com o intuito de verificar os condicionantes que 

agiram na configuração dessa modalidade historiográfica, cuja concepção de História do 

Brasil o autor afirmou inaugurar. 

João Batista Ribeiro de Andrade Fernandes nasceu em 24 de junho de 1860 na 

cidade de Laranjeiras, Província de Sergipe e faleceu no Rio de Janeiro, em 13 de abril 

de 1934, coincidentemente numa Clínica Hospitalar situada no bairro de Laranjeiras. 

Filho de Manuel Joaquim Fernandes e Guilhermina Ribeiro Fernandes, João Ribeiro 

ficou órfão de pai muito cedo e foi morar na casa do avô materno, Joaquim José 

Ribeiro, admirador de Alexandre Herculano e dono de grande biblioteca.  
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Ao concluir os primeiros estudos em Laranjeiras, transferiu-se para o Ateneu de 

Sergipe, em Aracaju, onde sempre se destacou como o primeiro da classe. Foi para 

Salvador estudar medicina, mas logo desistiu mudando-se para a Corte em 1881 com o 

intuito de estudar engenharia na Escola Politécnica. Uma vez no Rio de Janeiro, tornou-

se amigo dos grandes jornalistas ao integrar o grupo abolicionista e republicano de 

Quintino Bocaiúva, José do Patrocínio e Alcindo Guanabara, optando assim pelo 

jornalismo, carreira na qual atuou até o fim da vida. Casou-se em 1889 com Maria 

Luiza Fonseca Ramos com quem teve dezesseis filhos. Em 1884 formou-se em Ciências 

Jurídicas e Sociais pela Faculdade do Rio de Janeiro
1
. 

No Rio de Janeiro, João Ribeiro foi professor de colégios particulares desde 1881 e, 

em 1887, fez concurso para o Colégio Pedro II concorrendo à cadeira de Português. Nesta 

oportunidade, defendeu a tese “Morfologia e colocação dos pronomes”
2
. Entretanto, sua 

nomeação só saiu três anos depois, para a cadeira de História Universal. Mas, sem dúvida, foi 

a publicação de suas gramáticas que o tornou conhecido pelas gerações que receberam seus 

ensinamentos. A Gramática Portuguesa para o primeiro ano foi editada em 1886, já a que 

publicou para o curso médio e para o curso superior foi editada em 1887. O grande êxito 

desses livros pode ser atestado por suas sucessivas edições, em 1941, por exemplo, a 

Gramática para o primeiro ano já se encontrava na 97ª edição. 

No campo da Filologia, João Ribeiro publicou em 1908, Frases Feitas, um 

estudo de locuções, ditados e provérbios. Em 1927 e 1933, respectivamente, editou 

Curiosidades Verbais e Língua Nacional. Além da Filologia, área em que mais se 

dedicou e destacou, João Ribeiro também se ocupou, mesmo esporadicamente, da 

História. E como professor, envolvido com o universo educacional, se lançou a escrever 

obras didáticas nessa área. Em 1892 publicou a História Antiga (Oriente e Grécia), em 

1900, a História do Brasil, e em 1918, a História Universal.  

 No restrito e ainda em formação mercado editorial brasileiro da passagem do 

século, “os livros didáticos constituíam um empreendimento bem mais seguro que as 

obras literárias” (Hansen, 2000:7). Ao que tudo indica, além da busca de legitimação, 

este foi o principal motivo para que João Ribeiro tenha se dedicado a escrever livros em 

forma didática. Afinal, ele precisava garantir o sustento da sua prole numerosa. 

                     
1
 Sobre os dados biográficos de João Ribeiro ver (Leão, 1962); (Santos, 1981); (Gasparello, 2004); 

(Gomes, 1996); (Hansen, 2000). 
2
 Neste trabalho, João Ribeiro defendeu a idéia de que o Brasil deveria deixar de ser um apêndice de 

Portugal com relação às questões gramaticais.  
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Apesar do impulso nas pesquisas sobre livro didático, historiadores da 

historiografia ainda sustentam uma relativa indiferença acerca dos livros em forma 

didática. Entretanto, o compêndio História do Brasil (1900) de João Ribeiro tem 

chamado a atenção de alguns leitores. Foi “a partir desses novos leitores, colhidos em 

programas de pós-graduação em Educação e História, que os critérios responsáveis pela 

canonização e marginalização de obras e autores costumam ser repensados, como soe 

acontecer na comunidade de historiadores de qualquer país” (FREITAS, 2003:3). O que será 

lembrado e esquecido depende do tipo de memória que se quer preservar. O livro didático de 

História representa, assim, uma ferramenta importante na difusão dessa memória.  

Nesta perspectiva, o mineiro Ciro Flávio de Castro Bandeira de Melo (2008) 

analisa, em Senhores da História e do Esquecimento
3
, duas construções diferentes da 

História do Brasil: uma, que definia o Brasil sob o ponto de vista monarquista e outra, 

sob o viés republicano. Utilizando-se do método comparativo, o autor trabalha com dois 

manuais: Lições de História do Brasil, de Joaquim Manuel de Macedo (1860) e 

História do Brasil. Curso Superior, de João Ribeiro. Melo organiza sua obra em duas 

partes: Os agentes e os livros. Na primeira, reflete sobre os contextos políticos e 

intelectuais que antecederam e se correlacionaram com a escrita dos manuais. Na 

segunda, analisa a fundamentação que cada autor deu à sua construção histórica.  

Esta leitura revela que Macedo, seguidor de Varnhagen, via a Monarquia brasileira 

como um fato natural, já João Ribeiro entendia que este regime teria sido um erro, usurpou o 

poder do mameluco, o qual foi afastado do centro de decisões. Na sua interpretação a 

República era o regime definitivo. Sobre a importância e permanência da obra de João 

Ribeiro, Melo destaca o fato dele ter rompido com a cronologia clássica e ter escrito uma 

síntese interpretativa da experiência brasileira. Este reconhecimento pode ser constatado pela 

ampla aceitação no ensino, atestada por sucessivas edições do manual, e pelas citações de 

algumas das mais signficativas interpretações do Brasil com grande repercussão na primeira 

metade do século passado: Os Sertões, de Euclides da Cunha, Casa grande e senzala, de 

Gilberto Freyre e A Cultura brasileira, de Fernando de Azevedo.    

Patrícia Hansen (2000), autora de Feições e fisionomia: a História do Brasil de 

João Ribeiro destaca a consagração de João Ribeiro como cânon da historiografia 

brasileira a partir da publicação do livro História do Brasil na sua versão para o ensino 

                     
3
Estudo originalmente apresentado como Tese de doutorado, defendida na USP em 1997. 
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superior
4
, na medida em que o historiador sergipano adotou uma "pedagogia de formação 

do professor de História do Brasil, cuja prática, nesse momento, parece confundir-se em 

muitos aspectos com a do historiador" (HANSEN, 2000:128). Os recursos dessa 

pedagogia inovadora foram o método de organização dos conteúdos e a utilização de 

fontes com duas dimensões: o maior, descritivo, factual, destinado à leitura do aluno; o 

menor, explicativo, causal, crítico, dirigido ao trabalho do professor.  

De acordo com o prefácio de Araripe Jr. à 2 edição de História do Brasil, “o 

manual é a carta de navegação pela qual o peior piloto póde levar o discipulo ao porto do 

destino”
5
. Assim, o grande trabalho de João Ribeiro como historiador não foi a pesquisa 

inédita junto a fontes, como Capistrano de Abreu
6
, mas as grandes sínteses produzidas em 

compêndios escolares. A primeira década do século XX foi marcada pela contribuição 

desses dois intelectuais no campo historiográfico e no ensino de História no Brasil.  

Arlette Medeiros Gasparello (2004) ocupou-se, de forma secundária, do mesmo 

livro. Em sua obra Construtores de identidades: A pedagogia da nação nos livros 

didáticos da escola secundária brasileira, apresentada originalmente como tese em 2002, 

objetivou compreender o sentido de nação e de nacionalidade expresso nos textos 

didáticos de História do Colégio Pedro II, entre 1848 e 1920. Neste sentido, alguns 

aspectos do velho manual de História do Brasil foram ressaltados pela autora. A 

primeira inovação instituída pelo mestre configurou-se na apresentação de uma “sinopse 

geral”, com os principais temas da unidade. A segunda, diz respeito à organização da 

obra. Os assuntos foram agrupados por unidades e não por “pontos” ou “lições”, como 

era hábito entre os autores de compêndios.  

Esta estratégia libertou a matéria da cronologia rigorosa e produziu um novo 

sentido (ou um sentido) para os dados históricos. Isso ocorreu, entretanto, sem prejuízos 

para o acompanhamento do programa oficial da instituição. A autora também destaca a 

inovação tipográfica abordada anteriormente, apontando para a articulação de duas 

indicações de leitores e leituras na mesma obra, 

 

                     
4
 “Seu livro repercutiu no mundo intelectual da capital e teve ampla aceitação no ensino, atestada por 

sucessivas edições, principalmente na versão Curso Superior para Ginásios e Escolas Normais” 

(Gasparello, 2004: 04).  
5
 Araripe Jr.. “João Ribeiro – Filólogo e Historiador”. In: História do Brasil. Curso Superior. 4 edição. 

Rio de Janeiro/São Paulo: Livraria Francisco Alves, 1912. 

6
 No prefácio da 14 edição da História do Brasil, Capistrano de Abreu, historiador cearense e autor dos 

“Capítulos da História Colonial”, registrou a influência que sofreu do mestre João Ribeiro.      
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Os textos em tipos menores constituem uma espécie de leitura 

complementar e que acompanham os textos principais. Estes, mais 

narrativos, referem-se à objetividade dos fatos. Os de tipo menor são 

ensaios interpretativos e que mais acentuadamente revelam as 

posições e concepções teóricas do autor” (Gasparello, 2004: 229). 

 

A mudança de perspectiva operada por João Ribeiro quanto à escrita da História, 

teve origem em um movimento renovador ocorrido na Alemanha, a Kulturgeschichte. 

Em viagem àquele país, ele estudou os processos de ensino de História e desenvolveu 

um método em que a disciplina histórica passou a ser entendida como processo de 

desenvolvimento social que abrange todas as formas de expressão cultural. 

A História do Brasil, a partir de então, deixou de ser a história de governadores, 

vice-reis e imperadores para ser a história do povo brasileiro, conforme afirmou o 

próprio João Ribeiro na introdução da sua obra. Uma atitude professada, no final do 

século XIX, por W. H. Riehl, Gustav Freitag e Jacob Burckhardt. Assim, João Ribeiro 

deixa de considerar os acontecimentos políticos e administrativos como aspectos 

principais e valoriza todas as formas da cultura, sob influência da Kulturgeschichte 

germânica, da qual ele foi o divulgador no Brasil. 

Na condição de jornalista, sua produção foi variada e se manifestou sob as mais 

diversas formas: crônicas, críticas literárias, artigos científicos e ensaios. Boa parte dos 

artigos de João Ribeiro foi catalogado por seu admirador, o crítico Múcio Leão, e parte 

deste trabalho foi publicada pela Academia Brasileira de Letras, em 1961. Este volume 

é constituído de alguns estudos e ensaios que João Ribeiro publicou, em sua atividade 

de crítico, acerca de historiadores e biógrafos. (Leão, 1961). 

Sua produção nos jornais foi intensa, colaborou com A Época (1887-1888), de 

Zeferino Cândido, redigindo uma seção permanente denominada O Velho e o Novo; 

com o Correio do Povo (1889-1890), de Alcindo Guanabara, escrevendo a secção 

Através da Semana; com Diário de Notícias dirigido por Rui Barbosa; com Cidade do 

Rio, de José do Patrocínio, entre outros. 

Conforme Hansen, “os próprios recursos intelectuais ou diplomas não eram 

suficientes; era necessário também um largo esforço de mobilização das relações sociais 

de que se podia dispor. E, no caso de João Ribeiro, seria principalmente através do 

jornalismo que o autor iria adquirir efetivamente as relações que lhe seriam 

imprescindíveis” (2000:14). Assim, para compreendermos as relações existentes entre 
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os sujeitos sociais e os mecanismos de conquista da legitimidade e do reconhecimento, 

foi preciso buscar no suporte teórico elaborado por Bourdieu o conceito de campo. 

 

um campo pode ser definido como uma rede, ou uma configuração de 

relações objetivas entre posições. Essas posições são definidas 

objetivamente em sua existência e nas determinações que elas impõem 

a seus ocupantes, agentes ou instituições, por sua situação (situs) atual 

e potencial na estrutura da distribuição das diferentes espécies de 

poder (ou de capital), cuja posse determina o acesso aos benefícios 

específicos que estão em jogo no campo e, ao mesmo tempo, por suas 

relações objetivas com outras posições (dominação, subordinação, 

homologia, etc.) (1994b:136).  

 

Na virada do século XIX para o XX, o grupo de intelectuais da “geração de 

1890” – dente eles, João Ribeiro – que se dedicava à escrita da História eram na maioria 

poetas, romancistas, jornalistas, ou seja, “homens de letras”. O ser historiador no início 

da República, “não poderia ter marcas muito especiais, até porque não havia distinções 

disciplinares mais nítidas no Brasil até os anos 30, inclusive pelo fato de não existirem 

faculdades dedicadas à formação de profissionais nessa área do saber” (Gomes, 1996: 

38). Nesse sentido, a escrita da História não era uma especificidade de historiadores de 

ofício. A História era escrita e ensinada por um conjunto bastante amplo e heterogêneo 

de polígrafos (bacharéis em Direito, médicos, engenheiros) que se dedicavam a um 

amplo leque de assuntos. Além de História, também podiam escrever sobre fauna, flora, 

folclore, filologia, geografia e geologia, por exemplo.  

 

Esses mesmos estudiosos, com sua formação, atuação e produção 

intelectual diversificada, deram os primeiros passos no sentido da 

especialização dos campos de conhecimento, de modo a permitir a 

associação de determinados trabalhos ao domínio de certas práticas de 

pesquisa, leitura e escrita. Eram impelidos por um gosto muito 

particular pela pesquisa em arquivos e pela árdua leitura de 

manuscritos e trabalhos em língua estrangeira. Além disso, outro fator 

capaz de estimular o estudo da história era a participação em 

determinadas redes de sociabilidade, tecidas em torno de figuras-

chave do mundo intelectual, que incentivavam pesquisas, indicavam 

leituras, propunham temas e roteiros de trabalho, de modo a 

estabelecer a colaboração em projetos individuais e coletivos. Tais 

redes também eram responsáveis pelo reconhecimento do historiador, 

contribuindo para atestar sua competência no estudo da história. 

(Gontijo, 2006: 05). 

 

Neste cenário, João Ribeiro e seus contemporâneos letrados disputavam 

reconhecimento e legitimação dos seus pares-concorrentes. Em busca de estabelecer 
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relações permanentes e úteis com agentes sociais vinculados ao local destinado 

oficialmente à produção da História nacional, João Ribeiro toma posse no Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) em 1915. Criado em 1838, o IHGB tinha 

como diretrizes “a coleta e publicação de documentos relevantes para a História do 

Brasil e o incentivo, ao ensino público, de estudos de natureza histórica” (Guimarães, 

1988: 08-09). Assim, o pragmatismo da História (constituidora da nação e formadora do 

cidadão) e o gosto pela pesquisa (cuidado com a heurística e a crítica documental) são 

elementos importantes na atuação deste órgão. 

Apesar da diminuição de apoio financeiro e da concorrência do Colégio Pedro II, 

que se destacava como lugar privilegiado de produção historiográfica assim como os 

jornais, o IHGB, mesmo nos anos posteriores à proclamação da República, gozou de 

prestígio e teve como sócios figuras que atuavam nas principais instituições secundárias 

e também nas escolas Normais do Rio de Janeiro e de São Paulo
7
. Enquanto espaço de 

relações de poder, estas instituições tinham sua própria espécie de capital
8
 e os seus 

agentes tinham o monopólio legítimo das modalidades de apropriação e de produção 

dos bens valorizados no campo. 

O Colégio Pedro II foi fundado pelo governo imperial em 1837, no Rio de 

Janeiro. Apesar das críticas que Fernando de Azevedo (1976) tece a educação no 

Império, a qual se arrastou por todo o século XIX, inorganizada, anárquica e 

desagregada na medida em que a promulgação do Ato Adicional em 1834, transferiu 

para as províncias a responsabilidade pela organização de seus sistemas de ensino 

(primário e secundário), o intelectual destaca a importância e o prestígio desta 

instituição de cultura geral: “dos 2550 alunos de escolas secundárias, 327 eram 

estudantes daquele instituto oficial e os outros 2223 se distribuíam pelos seus 

numerosos cursos e colégios” (p.97).  

O Colégio Pedro II era o único estabelecimento de ensino secundário em que, 

terminado o curso de sete anos, conferia o grau e as cartas de bacharel em letras aos 

estudantes. Com ensino secundário de tipo clássico onde predominava os estudos 

literários, o Colégio formava as elites dirigentes do país. Segundo Múcio Leão, João 

Ribeiro achava uma “pilhéria” a existência de um único Ginásio no Brasil. 

                     
7
 Para saber sobre outros professores sócios do IHGB, ver: (Gomes, 1996); Guimarães, 1988).  

8
 “Bourdieu postulava a existência de diferentes tipos de capital, como o econômico, fundado na 

apropriação de bens materiais, o social, baseado nas relações mundanas que constituem fontes 

estratégicas de „apoios‟ para a atuação dos agentes sociais, e o cultural, que tem na posse dos títulos 

escolares uma de suas manifestações institucionais” (Martins, 2002: 177).  
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Conhecendo os sistemas de educação das nações mais civilizadas, que 

ismiuçou, nas suas excursões ao Velho Mundo, [João Ribeiro] sentia 

vergonha do confronto, e lembrava que Berlim, o mais avançado 

centro de cultura humanística do mundo, possuía mais de vinte 

estabelecimentos padrões do tipo ginasial.” (1962: 72-73).   

 

Sobre o lócus privilegiado de atuação do professor/pesquisador, Gomes destaca 

que “tão ou talvez mais importante do que uma escola superior, o Pedro II é um lugar 

vital na sociabilidade intelectual dos que vivem no Rio da virada do século” (1996: 44). 

Assim, foi como catedrático do Ginásio Nacional (denominação republicana do Colégio 

Pedro II) que João Ribeiro escreveu seus compêndios de História, prática comum entre 

os professores do Colégio
9
.  

Na Academia Brasileira de Letras (ABL), fundada em 1896, João Ribeiro - que 

era membro do grupo da Revista Brasileira
10

 - foi um dos principais promotores da 

reforma ortográfica de 1907 e também fez parte da Comissão de Dicionário e de 

Gramática. Nesta instituição, o sergipano (eleito para assumir uma vaga neste órgão em 

08 de agosto de 1898) dialogou com vários literatos com os quais se ligara desde os 

tempos da Semana
11

 e da Revista Brasileira: Machado de Assis, Sílvio Romero, Araripe 

Júnior e José Veríssimo. Um de seus amigos mais íntimos foi Lúcio Mendonça, também 

companheiro de redação em Semana (Santos, 1981:37). 

Além da literatura, João Ribeiro adorava viajar, gosto que alimentava desde a 

infância quando “devorava” os livros de Júlio Verne. Em 1895 fez sua primeira viagem 

ao Velho Mundo e foi como enviado oficial do governo de Prudente de Morais que 

visitou a Itália, Inglaterra, França e Alemanha para realizar um estudo sobre educação, 

mais especificamente sobre o ensino de História nos países europeus. Na Alemanha, 

onde permaneceu por um ano, frequentou os centros intelectuais e científicos de Berlim 

                     
9
 Entre os lentes estavam: Joaquim Manuel de Macedo, Gonçalves de Magalhães, Araripe Jr., Capistrano 

de Abreu, Sílvio Romero, José Veríssimo, Carlos de Laet, Max Fleuiss, o Barão do Rio Branco, entre 

outros. (Hansen, 2000: 12). 
10

“A Revista Brasileira foi o núcleo organizacional do grupo de intelectuais que, no início da 

estabilização política da República – em 1898 – decidi criar a ABL” (Gomes, 1996:48). 
11

 Em “Semana”, de Valetim Magalhães e Max Fleuiss, João Ribeiro publicou uma série de artigos sobre 

assuntos de Filologia, os quais foram reunidos em sua obra “Estudos Filológicos”. Ainda nesta revista, o 

laranjeirense conquistou o seu reconhecimento como escritor ao ganhar o primeiro prêmio em um 

concurso com o conto “São Boemundo”. (Leão, 1934:180).   
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e trabalhou como correspondente para o Jornal do Comércio, O Dia e Comércio de São 

Paulo (Santos, 1981: 35)
12

.  

Um dos primeiros trabalhos que João Ribeiro escreveu sobre o ensino em nosso 

país, como resultado da sua vivência no exterior, foi a Memória Histórica apresentada à 

Congregação do Ginásio Nacional em 1901
13

. Neste estudo, o também técnico em 

educação protestou contra a maneira como eram feitos os exames preparatórios e propôs 

uma reforma completa do Ensino Secundário. No apêndice do referido documento, 

apresentou um levantamento minucioso e completo sobre o Ensino Secundário nos 

Estados Unidos, Inglaterra, Itália, França, Bélgica, Alemanha, Hungria e Portugal. 

Entretanto, esse estudo não teve nenhum aproveitamento pelas autoridades da época.  

A atuação como filólogo e historiador contribuiu para que João Ribeiro fizesse 

também largas excursões no campo do folclore
14

, destacando-se como pioneiro no 

estudo científico do folclore e da etnografia do Brasil, como revelam os seus livros O 

Folclore (1919)
15

 e O Elemento Negro (s/data). Dedicou-se também a outras atividades 

como pintura e poesia, mas sem muita expressão. Aos dezoito anos escreveu o seu 

primeiro livro de versos intitulado Sensações. Três anos depois publicou Tenebrosa 

Lux, sua primeira obra de poesias. O Auto das Guerras do Amor, em versos, foi seu 

último trabalho poético. Segundo Múcio Leão, “em João Ribeiro, como em Joseph 

Delorme, o poeta de certo morreu jovem. Mas sobreviveu o prosador, o homem de 

idéias, o sábio, o filósofo” (1934: 67). A colocação deste biógrafo ilustra a falta de 

talento do sergipano nestas atividades. 

Conforme Nunes, as obras completas desse intelectual de “múltiplos 

facetamentos” abrangem 57 volumes. Na sua vasta produção persiste o traço 

nacionalista, uma vez que toda ela está identificada com sua terra e sua gente (2000: 19-

                     
12

 Ao chegar ao Brasil em 1901, João Ribeiro passou a escrever para o jornal “O Correio da Manhã” onde 

publicou artigos sobre estética e filologia, os quais foram reunidos na obra “Páginas de Estética”. Dois 

anos depois colaborou assiduamente com o “Almanaque Garnier” e, em 1907, assumiu a direção desta 

publicação, substituindo Ramiz Galvão. (Santos, 1981:39). 
13

 Neste documento, “João Ribeiro afirmou as diretrizes que, cerca de vinte anos depois, iriam orientá-lo 

nos artigos colecionados na Colméia” (Leão, 1934: 140). 

14
 Para saber mais ver (Leão, 1934: 147-163). 

15
 Em 1913 João Ribeiro fez uma série de conferências sobre o folclore brasileiro que reuniu sob o título 

"O folclore, estudos de literatura popular", a convite de Cícero Peregrino, diretor da Biblioteca Nacional. 

O curso ministrado pelo estudioso foi publicado nos Anais da referida instituição em 1919 e com poucos 

acréscimos foi editado pela casa impressora de Jacinto Ribeiro dos Santos. 
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21). Assim, através do acúmulo de capital social e capital cultural, o laranjeirense 

conquistou uma posição privilegiada na estrutura social. 

Ao vincular-se às referidas instituições e grupos de intelectuais que pensavam 

sobre a experiência brasileira, João Ribeiro garantia o reconhecimento pelos seus pares 

e também o seu trânsito no círculo de relações de poder político e cultural da época, o 

que lhe facilitou exercer funções e realizar viagens comissionadas ao exterior. As 

oportunidades de viajar à Europa possibilitaram o seu contato com a cultura germânica, 

“cuja apropriação contribuiu para sua interpretação renovadora da história do Brasil, 

com atenção aos aspectos socioculturais” (Gasparello, 2004:162). Esta ligação com a 

cultura alemã estava “incrustada tanto no imaginário popular, quanto presente nas 

discussões dos cientistas brasileiros” (Nascimento, 1999: 244-245). 

Com base nos indícios da trajetória intelectual de João Ribeiro, podemos 

perceber como esta esteve permeada por relações de trocas estabelecidas entre esse 

polígrafo e uma rede de intelectuais reunidos não só no Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro (IHGB) - local destinado oficialmente à produção histórica - mas também no 

Colégio Pedro II e na Academia Brasileira de Letras (ABL). As suas relações nesses 

campos foram imprescindíveis para a legitimação da sua produção didática e na sua 

formação e canonização como historiador. 

 

Os caminhos da pesquisa 

 

Como surgiu o interesse na escrita didática da História para crianças em João 

Ribeiro? Os primeiros passos até se chegar a esse objeto se deram no segundo semestre 

de 2008 ao cursar a disciplina Patrimônio Cultural, ministrada pela professora Verônica 

Nunes, da Especialização em História Cultural do Departamento de História (DHI) da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS). Isto porque ao tratar de aspectos do patrimônio 

cultural do município de Laranjeiras, em uma de suas aulas, a referida professora 

enfatizou o desconhecimento da maioria dos sergipanos quanto à figura ilustre de João 

Ribeiro, além do pouco interesse por parte dos pesquisadores locais sobre este 

intelectual e sua vasta obra. Nesta aula, então, foi despertado o interesse pelo homem.  

A partir daí iniciei uma busca por indícios da sua trajetória intelectual. Entretanto, 

com a realização da seleção do Mestrado em Educação da UFS, no final do mesmo ano, 

escrevi um projeto cujo foco não foi o indivíduo João Ribeiro, mas a sua escrita didática da 
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História. Uma vez aluna do Núcleo de Pós-graduação em Educação (NPGED/UFS) e 

integrante do Grupo de Pesquisas sobre Ensino de História (GPHE/UFS), o projeto foi 

ganhando novos contornos. Assim, a configuração do objeto desta pesquisa foi uma 

consequência dos direcionamentos e leituras realizadas nesse percurso.    

Como desdobramento dos estudos sobre processos de didatização da escrita da História 

realizados pelo GPHE, esta pesquisa está inserida não só no campo do Ensino de História 

como também na área da História da Educação na medida em que trata da natureza do texto 

didático: a sua função relativa ao ensino. Como a escrita didática objeto da nossa análise diz 

respeito à disciplina escolar História, entendemos que investigar os elementos que estruturam 

e organizam a sua narrativa para o público infantil contribui para estabelecer a relação entre o 

conteúdo e a forma da História como disciplina escolar para uma clientela específica em 

determinado momento da sociedade brasileira. Segundo Chervel (1990), os conteúdos 

explícitos constituem o eixo central do estudo da disciplina ensinada. 

 

A história das disciplinas escolares, colocando os conteúdos de ensino 

no centro de suas preocupações, renova as problemáticas tradicionais. 

Se é verdade que a sociedade impõe à escola suas finalidades, estando 

a cargo dessa última buscar naquela apoio para criar suas próprias 

disciplinas, há toda razão em se pensar que é ao redor dessas 

finalidades que se elaboram as políticas educacionais, os programas e 

os planos de estudo, e que se realizam a construção e a transformação 

históricas da escola (Chervel, 1990). 

 

Dessa forma, temos como marco temporal os anos de 1900/1912 por ser a data de 

publicação da primeira edição da História do Brasil. Curso Superior e da segunda 

edição História do Brasil (Rudimentos de). Curso Primário, que conseguimos ter 

acesso, respectivamente. A primeira foi localizada no Núcleo de Documentação e 

Memória do Colégio Pedro II (NUDOM), no Rio de Janeiro, por intermédio de Beatriz 

Boclin Marques dos Santos, coordenadora deste setor, a qual agendou a minha visita 

com a bibliotecária do NUDOM, Elizabeth Monteiro da Silva, que gentilmente 

disponibilizou o livro para ser fotografado tendo em vista a idade e conservação do 

documento. A segunda edição integra o acervo pessoal do orientador deste trabalho o 

qual disponibilizou a original. 

O objetivo do nosso trabalho é analisar os traços dominantes da escrita didática da 

História - quanto à sua função, estrutura e forma – na experiência de João Ribeiro. Para 

alcançarmos esse objetivo procuraremos responder as questões que ainda não foram 
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alvo do interesse dos estudiosos da obra didática de João Ribeiro: existe um modo 

específico de escrever a História do Brasil para crianças na obra do historiador João 

Ribeiro? Quais as diferenças e semelhanças entre a sua escrita histórica destinada ao 

Primário e a produzida para o Secundário, quanto aos elementos estruturantes da 

narrativa (sujeito, cenário, tempo e forma de exposição) e aos aspectos empregados na 

sua argumentação histórica? Quais são os atributos da escrita histórica didática para 

crianças na obra desse intelectual? Que procedimentos foram adotados para didatizar a 

sua História do Brasil?  

Com o intuito de respondermos essas questões, analisamos os seguintes 

indicadores das obras didáticas em questão: sujeitos históricos (quem são e como são 

apresentados em cada obra), periodização (formas de recortar e dar ritmo ao tempo), 

cenários (espaços em que acontecem as ações, o lugar da fala dos atores), forma de 

exposição, tipo e dimensão do texto e foco narrativo. 

Para tanto, os livros História do Brasil. Curso Superior (1900) e História do 

Brasil (Rudimentos de). Curso Primário (1912), fontes principais deste trabalho, foram 

analisados com base no método de análise de conteúdo. Conforme Bardin (2002), trata-

se de um método pelo qual a informação surge da apreciação objetiva da mensagem. 

Enquanto conjunto de técnicas, alguns procedimentos são indispensáveis na utilização 

deste método: a classificação dos conceitos, a codificação dos mesmos, a categorização, 

etc. Sem estes suportes, o processo de inferência se torna impossível. No trabalho com a 

análise de conteúdo existem três etapas básicas: a pré-análise, a descrição analítica e a 

interpretação inferencial. O instrumento utilizado para armazenar e manipular os dados 

extraídos a partir da leitura do conteúdo foi o banco de dados do Access. 

Os principais conceitos que orientaram a nossa investigação foram livro didático, 

disciplina escolar e consciência histórica. O primeiro foi imprescindível uma vez que 

considerá-lo como um objeto complexo e multifacetado não ajudaria o nosso olhar, 

seria como tatear o livro no escuro. A sua definição, por mais que soe limitada, implica 

no entendimento das possibilidades de exploração dessa fonte. Este estudo compartilha, 

assim, do entendimento de Freitas (2008) sobre este objeto cultural: 

 

um artefato impresso em papel, que veicula imagens e textos em formato 

linear e seqüencial, planejado, organizado e produzido especificamente 

para uso em situações didáticas, envolvendo predominantemente alunos e 

professores, e que tem a função de transmitir saberes circunscritos a uma 

disciplina escolar (2008: 76-77).    
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Como os livros escolares que analisamos dizem respeito a uma disciplina 

específica, a História, o segundo conceito foi útil para compreender a relação entre o 

conteúdo desses livros e a forma da História como disciplina escolar no início do século 

XX.  Conforme Chervel, disciplina escolar é: “em qualquer campo que se encontre, um 

modo de disciplinar o espírito, quer dizer de lhe dar os métodos e as regras para abordar 

os diferentes domínios do pensamento, do conhecimento e da arte” (1990: 180). 

No exame das Histórias do Brasil o conceito de consciência histórica também foi 

importante na medida em que a História tem a função didática de formar essa 

consciência, na perspectiva de fornecer elementos para uma orientação, interpretação 

(para dentro – construindo identidades, e para fora – fornecendo sentidos para ação na 

vida prática). Para Rüsen, “a consciência histórica é o modo pelo qual a relação 

dinâmica entre experiência do tempo e intenção no tempo se realiza no processo da vida 

humana.” (2007: 58).  

Este trabalho foi estruturado em dois capítulos. No primeiro analisamos, 

comparativamente, os elementos que estruturam as Histórias do Brasil na versão 

Primário e Superior. A análise desses quadros de referência nos levou a identificação de 

elementos estruturantes da narrativa histórica que caracterizam a escrita didática para as 

crianças em João Ribeiro. 

No segundo capítulo identificamos as semelhanças e diferenças entre a História 

destinada aos adolescentes e a História para o público infantil no que se refere à sua 

argumentação histórica. Para tanto, selecionamos dois temas comuns as duas obras e 

fizemos a transcrição integral do texto que compõe o capítulo referente a cada temática 

para, de forma comparativa, identificarmos as formas de argumentação histórica 

empregadas nas duas obras e como se realizou o processo de didatização neste sentido. 
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Capítulo I – NARRATIVAS EM CONTRASTE 

 

Neste capítulo analisamos as diferenças e semelhanças entre a escrita histórica 

destinada ao Primário e a produzida para o Secundário no que se refere aos elementos 

estruturantes da narrativa. Para tanto, tabelas e quadros foram construídos para, a partir 

da comparação das edições, verificarmos a incidência e a tipologia dos elementos que 

estruturam e caracterizam a escrita histórica para o público infantil.  

Antes de partirmos para a identificação e análise dos referidos aspectos, cabe 

apresentar a quem se destinam as Histórias do Brasil em análise, descrever a sua 

clientela. É na seção “Advertência”, da História do Brasil (Rudimentos de). Curso 

Primário (1912), que o editor chama a atenção do leitor para o fato de que a História do 

Brasil de João Ribeiro foi tratada em três Cursos: Inferior (rudimentos da História 

pátria), Médio e Superior (escrito para os ginasianos).  

Daí depreende-se que o público leitor dos manuais História do Brasil. Curso 

Superior (1900) e História do Brasil (Rudimentos de). Curso Primário (1912) que nos 

ocupamos são jovens que se encontram na última fase escolar e crianças que estão no 

início da sua formação, respectivamente. Identificado os leitores dos manuais, resta-nos, 

com base na parte introdutória ou de apresentação das edições, perceber a função da 

História e do ensino de História na formação da referida clientela. 

Na Introdução da História do Brasil (1900), João Ribeiro delineia a sua 

concepção histórica sobre as feições e fisionomia do Brasil: “o Brasil, o que elle é, 

deriva do colono, do jesuíta e do mameluco, da acção dos índios e dos escravos negros” 

(p. VIII, grifos do autor). Em seguida critica a escrita histórica baseada na sucessão 

cronológica de governantes, que não atende os vários elementos que colaboraram na 

composição do Brasil: “os nossos livros didacticos da historia patria dão excessiva 

importância á acção dos governadores e á administração, puros agentes (e sempre 

deficientíssimos) da nossa defeza externa” (p. IX). Ao inserir novos elementos, antes 

negligenciados, na construção de uma identidade nacional, João Ribeiro lança na sua 

História do Brasil, uma nova feição à nacionalidade brasileira cuja função é a de formar 

o cidadão para a República.  

Diante das questões do seu tempo (transição do século XIX para o XX), o autor 

coloca que o regime monárquico “é o último vestígio da sociedade [...]. D‟aqui por 

diante, como os europeus depois dos arabes, perdendo os seus ultimos preceptores, o 
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Brasil terá que andar sosinho, e deshabituado do trabalho, ganhar o pão amargo da vida 

chamada independente” (p. XI).  Depreende-se daí que a História é pensada como 

processo e ao ensino da disciplina cabe a tarefa de desenvolver nos alunos a consciência 

histórica de um processo que aponta para uma nova realidade, a do regime republicano. 

Ao dizer que o Brasil, com a República, terá que aprender a “andar sozinho” e se 

habituar a nova realidade institucional e do trabalho livre, visto que agora é 

independente politicamente e também não conta mais com a instituição escravocrata, o 

autor fornece elementos que sinalizam para a necessidade de uma orientação, 

interpretação nos modos de pensar, sentir e agir do cidadão republicano cuja identidade 

precisa ser construída na vida prática. 

Uma vez identificados os leitores dos manuais e a função da História e do ensino 

na formação dos mesmos, iniciaremos a identificação e análise dos indicadores sujeito, 

tempo, cenário e forma de exposição das histórias do Brasil de João Ribeiro. Agora é o 

conteúdo
16

, o núcleo duro da disciplina, que nos interessa investigar. Quem faz a 

História? Onde se desenrola a experiência brasileira nas duas edições? Como elas estão 

periodizadas? Qual é a forma de exposição adotada? Quais as diferenças e semelhanças? 

 

Sujeitos históricos nas histórias do Brasil de João Ribeiro. 

 

Para descrever a escrita da História sob o ponto de vista do indicador “sujeito 

histórico”, adotamos a definição de Aróstegui que o entende como “o indivíduo que 

teve a idéia, que tomou a decisão de executá-la ou que a executou efetivamente” (2000: 

330). Entretanto, esta definição não elimina a complexidade de identificação dos 

sujeitos históricos. Se para os historiadores do século XIX, este conceito se restringia ao 

indivíduo concreto, pessoal (uma pessoa com nome, lugar de nascimento e moradia 

etc.), nos últimos 150 anos, aproximadamente, o sentido de sujeito ampliou-se.  

Hoje podemos entendê-lo não só como pessoa, indivíduo de “carne e osso”, 

mas também como coletivo (classes sociais, etnias e grupos) e abstrações 

(fenômenos físico-naturais, artefatos e ideias). Os personagens abstratos foram 

assim categorizados por dizerem respeito a personagens não humanos que 

aparecem também como responsáveis por mudanças, permanências, origens e fins 

                     
16

 “conteúdo é o que se ensina, é o núcleo duro da disciplina escolar” (Chervel, 1990: 203). 
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de fenômenos e instituições. Assim, uma paisagem, território, produto econômico 

ou idéia/abstração são considerados sujeitos históricos. 

Por causa dessas mudanças de sentido (do individual-pessoal para o individual-

coletivo, do concreto para o abstrato), favorecido principalmente pelo uso da estatística 

na pesquisa histórica, tornaram-se realidade as histórias da Amazônia, do Café, da BR 

101, da classe operária, como também das mulheres, crianças, que em outros tempos 

foram chamados de “anônimos”. Assim, ao escreverem histórias (também para as 

crianças), os atuais historiadores narram acontecimentos promovidos por sujeitos 

individuais-pessoais, sujeitos coletivos e até por abstrações produzidas a partir do 

exame da experiência humana e de fenômenos físico-naturais. Além disso, contam as 

histórias, não somente dos executores, mas também de quem deu a idéia e de quem se 

responsabilizou pelo planejamento das ações (Freitas, 2010: 48). 

Diante desses novos sentidos atribuídos ao sujeito histórico, classificamos os tipos de 

protagonistas da história como individuais, coletivos e abstratos. A extração dos sujeitos 

históricos, assim como os indicadores “cenário”, “tempo” e “forma de exposição” pautou-se 

na análise de conteúdo (Bardin, 2002). Conforme Bardin, trata-se de um método pelo qual a 

informação surge da apreciação objetiva da mensagem. Enquanto conjunto de técnicas, 

alguns procedimentos são indispensáveis na utilização deste método: a classificação dos 

conceitos, a codificação dos mesmos, a categorização, etc. Sem estes suportes, o processo de 

inferência se torna impossível. No trabalho com a análise de conteúdo existem três etapas 

básicas: a pré-análise, a descrição analítica e a interpretação inferencial. 

A primeira etapa, pré-análise, é a organização do material de documentos (no caso 

desse estudo, trata-se dos livros didáticos de História do Brasil para jovens e para 

crianças de João Ribeiro) que constitui o corpus da investigação. A segunda etapa, 

descrição analítica, começa na pré-análise onde o corpus é submetido a um estudo 

aprofundado e orientado inicialmente pelas hipóteses e referenciais teóricos. Assim, 

diante do nosso entendimento sobre livro didático, partimos para a leitura e pré-análise 

dos impressos a fim de conhecer as suas possibilidades de exploração.  

Nesta instância do estudo, os procedimentos como a codificação, a classificação e 

a categorização são essenciais. Nesse sentido, promovemos a divisão do texto em 

“unidades de sentido” - uma unidade, um capítulo, um parágrafo - que enunciam um 

pensamento completo. Em seguida, identificamos e quantificamos os elementos 

principais da narrativa, extraindo as conclusões a partir da quantificação. Assim, várias 

sessões de leituras foram realizadas com o intuito de fazer a coleta e tratamento dos 
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dados referente aos indicadores em questão: sujeitos históricos, cenário e tempo. No 

caso da seleção dos sujeitos, extraímos capítulo por capítulo não somente os executores, 

mas também quem deu a idéia e quem se responsabilizou pelo planejamento das ações. 

Nesse interim, seres humanos e inanimados fizeram parte deste indicador.  

Nas histórias em análise, imperadores, políticos em geral, etnias, classes sociais, 

cidades, países, paisagens naturais, produtos agrícolas e minerais, entre outros elementos, 

atuam como personagens da narrativa histórica (aqueles que são vistos pelo autor como 

produtores da História). As repetições na mesma unidade de leitura foram ignoradas, isto 

porque não nos interessa saber quantas vezes o sujeito “Cabral” aparece no capítulo referente 

aos Descobrimentos, por exemplo, mas que este é um dos protagonistas desta seção. Assim, a 

recorrência de um mesmo sujeito só foi considerada no confronto dos capítulos.  

Um passo importante para cotejarmos informações com mesmo sentido foi a 

categorização. Ao longo das obras apareceram sujeitos como descobridores, civilizados, 

europeus, conquistadores, estrangeiros e raças cultas. Todos eles receberam a mesma 

denominação, europeus. De toda esta análise surgiram quadros de referências
17

, nos quais 

nos apoiamos para proceder à última etapa da análise de conteúdo que é a interpretação 

referencial. Nesta fase, conforme Bardin (2002), a reflexão e intuição do pesquisador 

estabelecem relações com a realidade, aprofundando as conexões das ideias. 

Seguindo os procedimentos descritos acima, construímos a tabela que segue, 

indicando os tipos de sujeito, a sua frequência em números absolutos e percentual, na 

totalidade das edições de 1900 e 1912. 

 

Tabela 1 – Sujeitos na totalidade das obras
18

. 

Tipos 
1900 1912 

Abs. % Abs.  % 

Individual 120 27,40 76 44.2 

Coletivo 159 36,30 52 30.2 

Abstrato 159 36,30 44 25.6 

Total 438 100 172 100 
Fonte: Ribeiro (1900) e Ribeiro (1912). 

 

                     
17

Para o exame dos três indicadores, levantamos dos dados em forma de tabelas – com o intuito de 

verificar o grau de frequência dos mesmos nos livros. 

18
 Nesta tabela os sujeitos são calculados em relação ao total da obra. 
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Pela tabela 1 podemos perceber que, sob o ponto de vista da incidência de sujeitos 

históricos, a obra destinada aos adolescentes (História do Brasil. Curso Superior, 1900) 

apresenta 438 personagens. Já na obra para crianças (História do Brasil. Rudimentos de. 

Curso Primário, 1912), esse número cai consideravelmente para 172 personagens. Isso 

significa que no livro para a infância, João Ribeiro reduz em 60% o número de sujeitos 

históricos. Esse dado indica a estratégia de uma narrativa mais curta para o público 

infantil, enquanto que para os jovens, esta se apresenta mais densa, com 266 atores a 

mais na trama histórica. Aqui, há uma nítida diferença entre as obras com relação à 

quantidade de matéria veiculada.   

Observada a mesma tabela (Cf. Tabela 1), desta vez, sob o ponto de vista da 

tipificação, onde classificamos o tipo de protagonistas da experiência brasileira em 

individual-pessoal, coletivo e abstrato, percebemos que a obra de 1912 apresenta 76 

sujeitos individuais, 52 coletivos e 44 abstratos, totalizando um percentual de 44,2%, 

30,2% e 25,6 respectivamente. Bem diferente é o resultado do livro escrito para o 

Secundário (1900), cuja tipificação revela 120 personagens individuais, o que equivale a 

27,4% do total e um empate com relação aos atores coletivos e abstratos, 159 cada um, 

o que significa um percentual de 36,3% para cada categoria. 

De acordo com essa tabela, os personagens individuais do livro destinado ao 

Primário aparecem com maior frequência, seguidos dos coletivos e abstratos. Já no 

destinado aos jovens, há um predomínio de sujeitos coletivos e abstratos com relação 

aos individuais. Isto revela que a alta ou baixa ocorrência de personagens individuais 

(personalidades importantes, pessoas notáveis, heróis) na escrita didática da História de 

João Ribeiro varia de acordo com o público a quem se destina. Como vimos, para as 

crianças esse tipo de sujeito ganha um peso maior, ele predomina na narrativa. Já para a 

mocidade, o autor não trabalha, com a mesma intensidade, o passado como dependente 

das vontades individuais, da ação de poucos homens. Os agentes individuais estão 

diluídos na experiência coletiva e as abstrações foram mais exploradas. O que revela 

uma narrativa não só densa, pelo quantitativo de sujeitos, como também complexa, 

pelos tipos que predominam.  

Mas, estudar a incidência e a tipificação dos sujeitos na totalidade das obras, 

somente, não revela como esses sujeitos se apresentam e estão distribuídos ao longo das 

obras, ou seja, como cada capítulo e unidade se caracteriza no que se refere a esse 

elemento da escrita histórica. Dessa forma, fez-se necessário também tipificá-lo e 

quantificá-lo dentro das seções nas quais as obras são estruturadas. É necessário 
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esclarecer que os dois livros não possuem a mesma estrutura, ou seja, não apresentam a 

mesma quantidade de matéria, capítulos e unidades. 

 

Quadro 1 – Partes constituintes da edição de 1900  

Edição de 1900 

Seções/ Unidades Capítulos 
Nº de 

páginas 

Folha de rosto 

Introducção 

Índice Geral 

Unidade I – O Descobrimento 

1. Os dous cyclos dos grandes navegadores 4 

2. O descobrimento do Brasil pelo cyclo dos 

navegadores de oeste – Janez Pinzon e 

Diego de Leppe 

3 

3. Descobrimento do Brasil pelo cyclo de 

navegadores do Sul – Pedro Alvares Cabral 
2 

4. Questões e duvidas 4 

5. A primeira exploração 2 

6. O Brasil esquecido 3 

7. Os índios selvagens 3 

8. A ethnologia brasílica 10 

9. A colonisação. Capitanias hereditárias 5 

10. O drama e a tragédia das capitanias 6 

11. Synthese final. O humanismo e o 

renascimento 
4 

Unidade II – Tentativa Unitarista e 

Organisação da defeza 

1. O Triumpho da America 3 

2. O Governo Geral. Thomé de Sousa e 

Duarte da Costa 
4 

3. A fundação da Cidade 3 

4. As três raças. A sociedade 7 

5. O elemento moral. Os Jesuítas. Anchieta 4 

6. A rehabilitação e a defeza 4 

Unidade III – Lucta pelo commercio 

Livre contra o monopolio (Francezes 

e Hollandezes) 

1. Militaria 4 

2. A França Antarctica 3 

3. Nicoláo Villegagnon 2 

4. Expulsão dos francezes do Rio de Janeiro 3 

5. Guerra de religião 3 

6. Origens do Rio de Janeiro 4 

7. França equinocial 5 

8. O verdadeiro antecedente da invasão 

hollandeza 
4 

9. Invasão. Perda e restauração da Bahia 7 

10. Invasão de Pernambuco. Guerra da 

libertação 
5 

11. Verzuimd Braziel 5 

 

Unidade IV – Formação do Brasil 

(1600-1777). A) A Historia 

1. A administração 8 

2. A zona da criação 4 

3. Uma ”Entrada” 5 
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Commum 4. As primeiras bandeiras 8 

5. A escravidão vermelha 6 

6. O jesuita e o colono do norte 5 

7. O colono e o jesuíta no sul 5 

8. A escravidão negra 9 

9. A política oceânica. O monopólio 5 

10. Rebellião contra o monopólio. Bekman 5 

11. A rebellião da Bahia 3 

12 . As minas 8 

13. Revolução nativista pernambucana. 

(Mascates) 
8 

14 . Revolução nativista em Minas 

(Emboabas) 
6 

Unidade V – Formação do Brasil. B) 

Historia Local 

1. Historia Local 23 

2. Francezes no Rio de Janeiro. Du Clerc e 

Du Gay Trouin 
5 

Unidade VI – Definição Territorial 

do Paiz (1750 e 1777) 

1. As Fronteiras 8 

2. As guerras do Sul. A colônia do 

Sacramento e as Missões do Uruguay 
4 

Unidade VII – O Espirito de 

Autonomia 

1. Os antecedentes 7 

2. Os conspiradores 5 

3. Conspiração mineira 4 

4. A execução de Tiradentes 4 

Unidade VIII – O Absolutismo e a 

Revolução. Republica e Constituição 

1. Refúgio de D. João VI no Brasil 5 

2. Reacção ao absolutismo 5 

3. Reacção nativista. Revolução de 1817 6 

4. O Constitucionalismo 5 

Unidade IX – O Imperio. Progresso 

da democracia 

1. A Independencia 5 

2. A Constituinte 8 

3. A abdicação 4 

4. O Sete de Abril e Evaristo da Veiga 8 

5. A Regencia 7 

6. O Segundo reinado 3 

7. Guerra do Paraguay 10 

8. A Abolição e a Republica 4 

Nota 

Bibliographia 

Errata 
Fonte: Ribeiro (1900). 
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Quadro 2 – Partes constituintes da edição de 1912 

Edição de 1912 

Seções/ 

Unidades 
Capítulos 

Sumários Nº de 

páginas 

Folha de rosto 

Advertência 

(Sem 

denominação) 

I. O Descobrimento. Pedro 

Alvares Cabral 

Descobrimento; a frota de Pedro 

Alvares Cabral. O Monte 

Pascoal. A primeira missa. Vera 

Cruz, Santa Cruz, Brasil. Vaz de 

Caminha. 

4 

II. A primeira exploração 

Primeira expedição; Americo 

Vespucio. O reconhecimento do 

litoral do cabo de S. Roque a S. 

Vicente. 

3 

III. Os índios selvagens 

Os indígenas; estado e grao de 

civilização. Os tupis e os bugres. 

Desintelligencia entre os 

conquistadores e os índios. 

5 

IV. A colonização. Capitanias 

hereditárias 

D. João III emprenhende a 

colonização. Capitanias e 

donatários. 

5 

Synopse Geral 1 

Lutas contra os 

invasores 

V. O Governo geral. Thomé 

de Souza, Duarte da Costa; 

Caramurú e Ramalho 

Os governos geraes. Thomé de 

Souza. A fundação da capital 

Nobrega. Duarte da Costa. O 

primeiro bispo. Anchieta. 

Caramurú. Ramalho. 

7 

VI. Men de Sá. Expulsão dos 

francezes do Rio de Janeiro e 

mais tarde do Maranhão 

I. Men de Sá. Os francezes no 

Rio de Janeiro. A guerra da 

expulsão dos francezes. Estácio 

de Sá. Fundação da cidade do 

Rio. Salvador Correa. Dominio 

espanhol. Os francezes no 

extremo norte (Maranhão). 

6 

VII. A guerra holandeza. 

Invasão. Perda e restauração 

da Bahia  

Causas das invasões. A 

Companhia hollandeza das 

Indias. Invasão e perda da Bahia. 

Restauração do domínio 

português. 

5 

VIII. Ainda a guerra 

holandeza. Invasão de 

Pernambuco. Guerra da 

libertação 

I. Loncq toma o Recife. Mathias 

de Albuquerque no Arraial do 

Bom Jesus. Calabar. Os heróis da 

resistência: Camarão, Dias, 

Negreiros. II. Maurício de 

Nassau. A insurreição. 

Guararapes. Taborda. A paz. 

13 

Synopse Geral 2 

Guerras civis e 

rebelliões 

IX. O monopólio. Rebellião 

de Bekman 

A Companhia do commercio. 

Rebellião popular. Gomes Freire, 

6 



22 
 

pacificador. 

X. Revolução Nativista. 

Mascates 

Rivalidade entre Olinda e Recife. 

A luta e a pacificação. 

6 

XI. Revolução nativista. 

Emboabas 

Povoamento das minas. 

Rivalidades e lutas entre paulistas 

e forasteiros alcunhados de 

Emboabas. Nunes Viana. 

4 

Synopse Geral  1 

Guerras 

XII. Francezes no Rio de 

Janeiro. Du Clerc e Du Guay 

Trouin 

I. A Expedição de Du Clerc. 

Capitulação. II. Expedição de Du 

Guay Trouin. Tomada do Rio de 

Janeiro. 

7 

XIII. As guerras do Sul. A 

colônia do Sacramento e as 

Missões do Uruguay 

A fundação da colônia do 

Sacramento, no Rio da Prata. 

Tratado de limites. As Missões. 

Expulsão dos jesuítas, 1759. 

Ceballos. Tratado de Santo 

Idelfonso, 1777. 

5 

Synopse Geral 1 

A autonomia e 

o reinado de D. 

João VI 

XIV. O espírito de autonomia. 

Conspiração mineira 

O espírito de autonomia do 

século XVIII. A conspiração 

mineira: Gonzaga, Claudio, 

Manoel, Alvarenga, Tiradentes. 

Condemnação dos conjurados. 

Execução de Tiradentes. 

5 

XV. Refugio de D. João VI no 

Brasil 

Os francezes em Portugal. D, 

João VI refugiado no Brasil. Acto 

régio do commercio livre, 1808. 

O Brasil, reino, em 1815. 

5 

XVI. Revolução de 1817 

Causas geraes da revolução 

republicana de 1817. Os 

protagonistas: Padre Miguelinho, 

Pessoa, Martins, Theotonio 

Jorge, Padre Roma (Abreu e 

Lima). A submissão. 

5 

Synopse Geral 1 

O primeiro 

reinado e a 

regência 

XVII. A Independencia e o 

Imperio 

A partida de D. João VI. Dom 

Pedro, governador do Brasil. José 

Bonifacio, José Clemente – O 

Fico. O Sete de Setembro (1822). 

7 

XVIII. O primeiro imperador 

A submissão. A esquadra de 

Cochrane. Politica interior. O 

Sete de Abril. 

5 

XIX. A Regencia 

As regências. A regência 

provisória. A regência trina 

permanente. Regencia Uma. 

Diogo A. Feijó. A maioridade. 

5 

Synopse Geral 1 

O período 

contemporâneo 

XX. Tempos do segundo 

Imperador 

Factos geraes. Progresso e 

liberdades. A abolição da 

3 
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escravidão. 

XXI. Guerra do Paraguay 

A questão do Uruguay. Invasão 

de Mato Grosso. A tríplice 

aliança. A campanha do 

Paraguay. A morte de Solano 

Lopez. 

13 

XXII. A abolição da 

escravidão – Republica 

A proclamação da Republica. 

Deodoro e os seus successores. 

4 

Synopse Geral 1 

XXIII. Chronologia 3 

Indice 
Fonte: Ribeiro (1912). 

 

A obra destinada ao Curso Primário possui 156 páginas, onde a matéria está 

distribuída em 22 capítulos e sete unidades. Já a do Curso Superior possui um total de 

317 páginas e a matéria se desenrola em 59 capítulos e nove unidades. Essa diferença, 

portanto, dificulta uma análise comparativa por secção. Entretanto, é possível 

assemelhar a estrutura da obra, no que se refere às unidades, para efetuarmos a análise 

por seção. Isto é viável, como podemos observar nos quadros, porque os manuais 

possuem a mesma lógica quanto à distribuição da experiência brasileira. Deste modo, 

homogeneizamos as temáticas constituintes das obras em seis atos: 1. Do descobrimento 

ao início da colonização; 2. Lutas contra o monopólio (franceses e holandeses); 3. 

Formação do Brasil/revoluções nativistas; 4. Definição territorial; 5. O espírito de 

autonomia; 6. Do Absolutismo à Democracia. 

Para a edição de 1900, a lógica é a seguinte: suas unidades II e III correspondem 

ao ato 2; as V e VI ao 4; as unidades VIII e IX integram o ato 6. As demais unidades se 

ligam a nova classificação. Já para a edição de 1912, as unidades permanecem 

relacionais à classificação dos atos, com exceção das duas últimas que, juntas, 

representam o que denominamos de “Do absolutismo à Democracia”. Assim, a estrutura 

desigual das edições para adolescentes e crianças (com nove e sete unidades 

respectivamente) se torna comum (com seis unidades) e de acordo com as temáticas 

trabalhadas em ambas. 

Observada a tabela 1, na perspectiva comparativa da incidência dos sujeitos na 

totalidade das obras, partimos para a análise comparativa por seção (unidade) com base 

na estrutura comum que adotamos. Segue o resultado da nossa análise: 
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Tabela 2 – Sujeitos por seção (unidade)
19

. 

1900  1912 

Unidade Individual Coletivo Abstrato Total 
Unidade 

Individual Coletivo Abstrato Total 

Abs % Abs % Abs. % Abs % Abs % Abs % Abs. % Abs % 

Do descobrimento 

ao início da 

colonização 

29 24,15 31 19,5 31 19,52 91 20,78 

Do descobrimento 

ao início da 

colonização 

7 9,22 12 23,07 6 13,64 25 14,54 

Lutas contra o 

monopólio 

(franceses e 

holandeses) 

24 20 41 25,82 32 20,15 97 22,13 

Lutas contra o 

monopólio 

(franceses e 

holandeses) 

25 32,9 10 19,23 7 15,91 42 24,42 

Formação do 

Brasil/revoluções 

nativistas 

17 14,16 50 31,46 30 18,89 97 22,13 

Formação do 

Brasil/revoluções 

nativistas 

8 10,53 12 23,08 3 6,82 23 13,37 

Definição territorial 6 5 8 5,04 34 21,39 48 10,96 Definição territorial 6 7,89 3 5,77 7 15,91 16 9,3 

O espírito de 

autonomia 
5 4,17 5 3,15 7 4,41 17 3,88 

O espírito de 

autonomia 
14 18,42 4 7,69 6 13,64 24 13,95 

Do Absolutismo à 

Democracia 
39 32,51 24 15,11 25 15,75 88 20,09 

Do Absolutismo à 

Democracia 
16 21,05 11 21,15 15 34,08 42 24,41 

Total 120 100 159 100 159 100 438 100 Total 76 100 52 100 44 100 172 100 
Fonte: Ribeiro (1900) e Ribeiro (1912). 
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 Nesta tabela cada tipo de sujeito é calculado por capítulo e unidade, tendo como base o seu total na obra. 
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Ao observarmos (tabela 2) o total dos sujeitos na versão Superior (1900) 

podemos perceber que, independente do tipo, a unidade que mais condensa 

personagens é a que trata das lutas contra o monopólio e da formação do Brasil (cada 

uma com 22,13%). Já a unidade “O espírito de autonomia” é a que apresenta menor 

expressividade de sujeitos (3,88%). No caso da versão Inferior (1912), a unidade que 

mais concentra protagonistas da História é a que aborda as lutas contra o monopólio 

(24,42%) e a que menos destaca esse elemento da escrita histórica (9,3%) é a que se 

ocupa da definição territorial. 

Sob o ponto de vista da incidência dos tipos de sujeitos históricos por seção, 

podemos perceber, com base na tabela 2, que na obra destinada ao Curso Superior 

(1900) a unidade que apresenta maior ocorrência de personagens individuais 

(32,51%) é a que denominamos “Do Absolutismo à Democracia”. Já na obra para o 

Curso Inferior (1912), esta unidade é caracterizada pela ocorrência de outro 

protagonista, o abstrato (34,08%). Já a unidade que mais aparece sujeito individual 

(32,9%), nesta edição, é a “Lutas contra o Monopólio (franceses e holandeses)”. 

Quanto aos atores coletivos, a edição de 1912 tem as unidades referentes aos 

descobrimentos e formação do Brasil como as maiores representantes desse tipo. Na 

edição de 1900 esta unidade também se caracteriza pela maior aparição de coletivos.  

A maior incidência de sujeitos abstratos se revela em seções diferentes nas 

histórias em análise. Neste tocante podemos verificar uma única semelhança entre as 

obras, a presença dos atores coletivos como figura dominante na mesma unidade, 

“Formação do Brasil/revoluções nativistas”. Mas quando saímos da leitura vertical e 

passamos para a horizontal, ou seja, deixamos de localizar o maior percentual de cada 

tipo de sujeito e onde este se localiza e passamos a observar o ator que prevalece em 

cada uma das seis unidades, constatamos dois aspectos comuns para os manuais, o 

ator coletivo predomina na experiência referente à formação do Brasil (ver exemplos 

de sujeitos coletivos sublinhados no quadro 3) e o abstrato domina a cena na unidade 

referente à definição do território (ver exemplos de sujeitos abstratos sublinhados no 

quadro 4).  
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Quadro 3 – Sujeitos coletivos do Ato Formação do Brasil/revoluções nativistas 

Ato 3 - Formação do Brasil/revoluções 

nativistas (Edição de 1912) 

Ato 3 - Formação do Brasil/revoluções 

nativistas (Edição de 1900) 

Capítulo IX 

O monopólio. Rebelião de Bekman 

 

“os portuguezes também organizaram 

frotas ou companhias de commercio para 

garantir o monopolio colonial...” (p.61) 

 

“Resolveram os colonos reagir contra o 

monopólio odioso...” (p. 62) 

 

“Os jesuítas, de facto, oppunham-se á 

escravização dos indios...” (p. 63) 

Capítulo 

A administração 

 

“Os administradores do Brasil do Brazil 

portuguez [...] confundem a autoridade com o 

despotismo...” (p.111) 

Capítulo 

A zona da criação 

 

“A principio os criadores de gado antes de 

feitas as entradas que repelliram os indios 

estabelecem-se apenas nos recôncavos das 

povoações...” (p. 118) 

 

Capítulo 

Uma ”Entrada” 

 

“os governadores e capitães-móres para impor 

respeito ao gentio organizavam expedições 

pela terra interior onde não era pequeno o 

morticinio dos selvagens...” (p.121) 

Capítulo 

As primeiras bandeiras 

 

“As bandeiras [...] só tornavam 

comprehensivel o genio e a pertinacia dos 

aventureiros que as compunham...” (p.125) 

Capítulo X 

Revolução nativista. Mascates 

 

“Tempos depois da guerra hollandeza, em 

Pernambuco, foi pouco a pouco nascendo 

odioso antagonismo entre os brasileiros 

senhores de engenho, que em geral 

tinham casa em Olinda, e os negociantes 

portuguezes...” (p.67) 

 

“Os mascates [...] pediram para elevar-se 

o Recife á categoria de villa...” (p. 68) 

Capítulo 

A escravidão vermelha 

 

“O systema de reduzir os indios a escravos [...] 

foi tão antigo no Brasil...” (p. 133) 

Capítulo XI 

Revolução nativista. Emboabas 

 

“A principio, as rivalidades começaram 

entre os bandeirantes de S. Paulo e os de 

Taubaté...” (p.73) 

 

Capítulo 

O jesuita e o colono do norte 

 

“a questão dos indios em cuja protecção com 

as Leis de Deus e do rei, gastaram os jesuítas 

toda a energia moral de que eram capazes...” 

(p. 138)   
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“Como quer que seja, os forasteiros que 

imigravam para a terra das minas, cedo 

perceberam que não poderiam viver sob o 

jugo oppressivo e selvatico de uma raça 

forte como a dos paulistas, acostumada 

ao mando...” (p. 74) 

 

“emboabas e paulistas tornaram-se 

irreconciliáveis inimigos...” (p. 75)  

 Capítulo 

O colono e o jesuíta no sul 

 

“Nã podiam supportar os agricultores e 

colonos a presença de tantos indios nos 

aldeiamentos dos jesuítas...” (p. 143) 

Capítulo 

A escravidão negra 

 

“Não é nosso intento fazer apologia da 

escravidão [...] Mas a escravidão no Brasil foi 

para os negros a rehabilitação d‟elles 

proprios...” (p. 154) 

Capítulo 

A política oceânica. O monopólio 

 

“Tamanho imperio logo cedo se desmembrou 

aos golpes dos hollandezes...” (p. 155) 

Capítulo 

Rebellião contra o monopólio. Bekman 

 

“Resolveram os colonos reagir contra o 

monopólio odioso...” (p. 159) 

Capítulo 

A rebellião da Bahia 

 

“Com essa experiência ficou provado que a 

concessão liberal dos Juizes do povo tolhia  e 

muitas vezes annulava a acção do governo...” 

(p.165) 

Capítulo 

As minas 

 

“Longe pois de favorecer o povoamento das 

terras auriferas procurou cohibil-o a força de 

leis, sobretudo quanto aos estrangeiros...” (p. 

172)   

Capítulo 

Revolução nativista pernambucana. (Mascates) 

 

“Tempos depois da guerra hollandeza, em 
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Pernambuco, foi pouco a pouco nascendo 

odioso antagonismo entre a aristocracia 

brasileira dos senhores de engenho, que em 

geral tinham casa em Olinda, e os negociantes 

portuguezes...” (p. 173) 

Capítulo 

Revolução nativista em Minas (Emboabas) 

 

“A principio, as rivalidades começaram entre 

os bandeirantes de S. Paulo e os de Taubaté...” 

(p. 181) 
Fonte: Ribeiro (1900) e Ribeiro (1912). 

 

Quadro 4 – Sujeitos abstratos do Ato Definição Territorial 

Ato 4 - Ato Definição Territorial  

(Edição de 1912) 

Ato 4 - Ato Definição Territorial  

(Edição de 1900) 

Capítulo XII. Francezes no Rio de Janeiro. 

Du Clerc e Du Guay Trouin 

 

“Não estavamos de todo desprevenidos para 

a luta [...] no porto do Rio de Janeiro se 

achava a frota real portuguesa desde 30 de 

agosto e em posição de defeza...” (p. 82) 

Capítulo Historia Local 

 

“O Extremo Norte [...] desenvolveu-se 

separadamente do governo geral...” (p. 187) 

Capítulo XIII. As guerras do Sul. A colônia 

do Sacramento e as Missões do Uruguay 

 

“Tornou-se esta colonia [do Sacramento], 

[...] o verdadeiro pomo da discordia entre 

portuguezes e espanhoes...” (p. 87) 

Capítluo Francezes no Rio de Janeiro. Du 

Clerc e Du Gay Trouin 

 

“A Guerra chamada da Sucessão [...] aqui 

repercutiu na colônia portugueza, com as 

agressões e represalias dos francezes...” (p. 

209) 

 Capítulo As Fronteiras 

 

“Pelo tratado de S. Ildefonso, eram 

restituídas as terras conquistadas do Rio 

Grande...” (p. 223) 

Capítulo As guerras do Sul. A colônia do 

Sacramento e as Missões do Uruguay 

 

“Tornou-se esta colonia [do Sacramento], 

[...] o verdadeiro pomo da discordia, entre 

portuguezes e espanhóes...” (p. 225) 
Fonte: Ribeiro (1900) e Ribeiro (1912). 

 

Apesar dos atores coletivos e abstratos participarem da escrita histórica para o 

Primário, são os personagens individuais que aparecem com maior frequência quando 

consideramos a totalidade da obra. São eles: Vasco da Gama, Cabral, Caminha, 
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Américo Vespúcio, D. João III, Thomé de Souza, Manoel da Nóbrega, Villegagnon, 

Anchieta, Álvaro da Costa, Caramurú, Ramalho, Duarte da Costa, Mem de Sá, Estácio de 

Sá, Van Dort, Diogo de Mendonça, Camarão, Negreiros, Maurício de Nassau, Manoel 

Beckman, Amador Bueno, Du Clerc, Du Guay Trouin, Pombal, Tiradentes, D. Maria I, 

Napoleão, D. João VI, Domingos de Martins, D. Pedro I, José Bonifácio, D. Pedro II, 

Caxias, Solano Lopes, Marechal Deodoro, Benjamin Constant, entre outros.  

Com esta relação de nomes, constatamos que não figuram apenas imperadores, 

presidentes, militares e religiosos, ou seja, “grandes homens” na experiência brasileira. 

Homens comuns e anônimos também figuram nas páginas da História do Brasil para 

crianças. Entretanto, o autor fixa, através de 19 ilustrações de um total de 28, o exemplo e a 

importância dos heróis e figuras ilustres para os destinos do país. 

 

     Figura 1 – “Padre Anchieta”. 

 

     Fonte: Ribeiro, 1912, p. 30. 
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        Figura 2 –“D. João VI”. 

 

      Fonte: Ribeiro, 1912, p. 99. 

 

        Figura 3 – “Príncipe Maurício de Nassau. Governador 

        do Brasil hollandez”. 
 

 

           Fonte: Ribeiro 1912, p. 51.  
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        Figura 4 –“D. Pedro I”. 

 

               Fonte: Ribeiro, 1912, p. 117. 

 

Figura 5 –“Duque de Caxias”. 

 

               Fonte: Ribeiro, 1912, p. 131. 
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No livro para a infância, o texto principal é acompanhado por imagens 

estéticas que apesar de se apresentarem no livro como meras ilustrações, são 

estimuladoras da leitura. As figuras destacadas reforçam, assim, que João Ribeiro 

opera uma diferenciação quanto aos tipos de sujeitos que dominam a trama histórica 

de acordo com o público a quem se destina a sua escrita didática da História. Para as 

crianças o protagonista individual ganha relevo, já para a mocidade o autor não 

trabalha, com a mesma intensidade, o passado como dependente das vontades 

individuais, são os atores coletivos e abstratos que ganham destaque. Pela tabela 2 

percebemos que, os três tipos de sujeitos se alternam ao longo das seis unidades. Isto 

se verifica pelo predomínio de cada tipo em duas seções, o que acontece nas duas 

obras. Neste sentido, os atores individuais, coletivos e abstratos, em maior ou menor 

grau, permeiam todas as partes que estruturam as obras. 

 

Cenários das histórias do Brasil de João Ribeiro 

 

Depois de analisarmos os sujeitos que fazem a História e como eles se 

apresentam nas escritas em contraste, o segundo indicador a ser analisado é cenário. 

Por cenário entendemos o lugar, o espaço onde se desenrola a experiência brasileira. 

Diante desse entendimento, classificamos o referido indicador como experiência nos 

âmbitos Geral (continentes e países); Local (estados, municípios, regiões); Paisagens 

(naturais e urbanas) e Outros (nesta categoria se inserem termos que não 

correspondem a idéia de território e paisagens como capitanias, colônia, mundo).  

Os cenários são elementos importantes da escrita histórica não só por informarem o 

lugar da fala dos atores mas também por fornecerem indícios da relação entre história 

local e história geral. Seguindo os procedimentos descritos no início deste capítulo, 

construímos a tabela que segue, indicando os cenários, a sua frequência em números 

absolutos e percentual, na totalidade das edições de 1900 e 1912. 
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Tabela 3 – Cenários na totalidade das obras 

Fonte: Ribeiro (1900) e Ribeiro (1912). 

 

Pela tabela acima podemos perceber que, sob o ponto de vista da incidência dos 

cenários, a obra destinada aos adolescentes (História do Brasil. Curso Superior, 1900) 

apresenta 691 lugares. Já na obra para crianças (História do Brasil. Rudimentos de. 

Curso Primário, 1912), esse número cai consideravelmente para 161 espaços. Isso 

significa que no livro para a infância, João Ribeiro retira 530 cenários reduzindo os 

espaços em que se dão a trama histórica em 77%.  

Observada a mesma tabela (Cf. Tabela n. 3) sob o ponto de vista da tipificação, onde 

classificamos os cenários em geral, local, paisagens e outros, percebemos que a obra de 

1912 apresenta 31 cenários gerais, 82 locais, 45 paisagens e 03 na categoria outros, 

totalizando um percentual de 19,25%, 50,93%, 27,95% e 1,86% respectivamente. Quando 

comparamos essa incidência percentual com a do livro escrito para o Secundário (1900) 

percebemos que elas não destoam. Apesar dos números absolutos se distanciarem, e isso é 

óbvio pela própria estrutura, quantidade de matéria e números de páginas díspares dos 

livros, a ocorrência percentual dos quatro tipos de cenários nos revela o contrário. Ao 

apresentar 19,25% de lugares gerais, 50,93% locais, 27,95% paisagens e 1,86 de espaços 

outros, a edição de 1912 mostra certo equilíbrio com os dados apresentados pelo manual de 

1900 no que se refere à aparição dos cenários na totalidade das obras. 

De acordo com essa tabela, os cenários locais predominam na experiência 

narrada dos livros. É, portanto, a experiência dos municípios, Estados e regiões que 

dominam a cena. A segunda categoria mais recorrente é a referente às paisagens 

naturais e urbanas, seguida da geral que diz respeito aos continentes e países, ou seja, 

à experiência internacional. Esta só perde para a categoria outros que tem uma 

expressividade muito baixa. Diante desses dados constatamos que a história local é 

privilegiada nas duas obras, isto informa a prioridade dada aos estudos e temas 

Tipos 
Cenários - 1900 Cenários -1912 

Abs. % Abs. % 

Geral 135 19,54 31 19,25 

Local 312 45,15 82 50,93 

Paisagens 211 30,54 45 27,95 

Outros 33 4,78 3 1,86 

Total 691 100 161 100 
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nacionais, da localidade, das regiões que compõem o cenário brasileiro, a fisionomia 

do Brasil como se propôs fazer o autor João Ribeiro.  

Além de estudarmos a incidência dos cenários na totalidade das obras, faz-se 

necessário, também, saber como eles se apresentam e estão distribuídos ao longo das 

obras. Dessa forma, tipificamos e quantificamos os cenários dentro das seções nas 

quais as obras estão estruturadas. A análise comparativa por seção (unidade) foi 

realizada com base na mesma estrutura comum que adotamos no estudo dos sujeitos. 

Segue o resultado da nossa análise: 

 

 

Tabela 4 – Cenários por seção (unidade). 

1900 

Unidade 
Geral Local Paisagens Outros Total 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Do descobrimento ao 

início da colonização 30 22,2 51 16,34 38 18,01 6 18,18 125 

18,0

8 

Lutas contra o 

monopólio (franceses e 

holandeses) 29 21,47 83 26,59 59 27,98 11 33,33 182 

26,3

4 

Formação do 

Brasil/revoluções 

nativistas 43 31,84 95 30,43 76 36,04 8 24,24 222 

32,1

3 

Definição territorial 
10 7,41 43 13,78 30 14,21 3 9,09 86 

12,4

4 

O espírito de 

autonomia 4 2,96 7 2,24 2 0,95 4 12,12 17 2,45 

Do Absolutismo à 

Democracia 19 14,06 33 10,56 6 2,84 1 3,03 59 8,52 

Total 135 

     

100 312 

     

100 211 

     

100 33 

                

100 691 

     

100  

1912 

Unidade 
Geral Local Paisagens Outros Total 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Do descobrimento ao 

início da colonização 8 25,81 11 13,42 13 28,88 1 33,33 33 20,49 

Lutas contra o 

monopólio (franceses e 

holandeses) 4 12,91 20 24,4 8 17,77 1 33,33 33 20,51 

Formação do 

Brasil/revoluções 

nativistas 1 3,23 9 10,98 11 24,45 0 0 21 13,05 

Definição territorial 3 9,68 6 7,32 5 11,11 0 0 14 8,7 

O espírito de 

autonomia 6 19,36 15 18,3 5 11,11 1 33,33 27 16,77 
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Do Absolutismo à 

Democracia 9 29,03 21 25,61 3 6,66 0 0 33 20,48 

Total 31 

     

100  82 

     

100  45 

     

100 3 

     

100 161 

     

100  
Fonte: Ribeiro (1900) e Ribeiro (1912). 

 

Ao observarmos a distribuição dos cenários no livro para a mocidade (1900) 

podemos perceber que, independente do tipo, a unidade que mais apresenta lugares 

(32,13%) é a que trata da formação do Brasil e revoluções nativistas. Já na unidade O 

espírito de autonomia, os espaços têm baixa expressividade (2,45%). No caso da obra 

para crianças (1912), a unidade que mais condensa cenários (20,51%) é a que trata das 

lutas contra o monopólio e a que menos destaca esse elemento da escrita histórica (8,7%) 

é a que se ocupa da definição territorial. Neste tocante, a maior e menor concentração de 

cenários estão localizadas em partes diferentes quando comparamos as obras.  

Quanto à incidência dos tipos por seção, o cenário geral é o mais recorrente 

(22,2%) na unidade que vai do descobrimento ao início da colonização do primeiro livro. 

Países e continentes se destacam como cenários na experiência das grandes navegações. 

No segundo livro esta unidade se caracteriza pela categoria outros (33,33%), uma vez que 

a sua porcentagem diz respeito ao cálculo de cada tipo por capítulo e unidade tendo como 

base o seu total na obra, da mesma forma que a segunda e quinta unidades. O tipo que se 

destaca percentualmente nessas seções também corresponde ao que aparece na segunda e 

quinta unidades da versão Superior (1900). 

Nas unidades referente à formação do Brasil e definição do território, o cenário do 

tipo paisagens (naturais e urbanas) é o que domina nas duas obras. Outra semelhança se 

verifica na última unidade, Do Absolutismo à Democracia, cujo cenário está centrado na 

experiência geral, exterior, para as duas versões.  Outro aspecto a ser destacado é que os 

quatro tipos de cenários estão distribuídos (com maior ou menor incidência) ao longo da 

obra de 1900, o que não se efetiva na edição de 1912. Nesta obra, das seis unidades que 

configuramos só metade contempla os cenários outros (tudo que aparece diferente da idéia 

de território e paisagem representada nas outras categorias). 

Diante dos dados fornecidos pela tabela 3, verifica-se que os cenários locais 

predominam na experiência narrada quando observada a sua ocorrência na totalidade 

dos livros. Pela tabela 4, também é possível constatar que este tipo de espaço permeia 

com regularidade todas as seções nos dois manuais. É, portanto, a experiência dos 

municípios, estados e regiões que dominam a cena nos dois livros. Para reforçar a 
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aprendizagem histórica dessa vida interna, o autor lança mão de imagens que ilustram 

a planta da Bahia, uma paisagem de Pernambuco e um mapa do Cerco de Recife pelas 

forças Luso-Brasileiras.  

 

Figura 6 – “Planta da Bahia em 1625”. 

 

Fonte: Ribeiro, 1912, p. 41. 

 

Figura 7 – “Alcaçar da Boa Vista - Pernambuco". 

 

Fonte: Ribeiro, 1912, p. 47 apud http://www.itamarfo.blogspot.com. 
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Figura 8 – “Cerco do Recife pelas forças luso-brasileiras (1653)". 

 

 

Fonte: Ribeiro, 1912, p. 54 apud  http://www.itamarfo.blogspot.com. 

 

Estas imagens (planta, paisagem, mapa) destacam alguns dos cenários locais 

que fizeram parte da trama histórica escrita por João Ribeiro, o qual entende que para 

escrever História é preciso aliar qualidades de historiador e de escritor. Dessa forma, 

não foi por acaso que utilizou os mencionados recursos, havia a intenção de 

embelezar o texto e tornar inteligível e fácil a leitura. Principalmente se 

considerarmos que mesmo os cenários/espaços locais eram muitas vezes 

desconhecidos dos “pequenos” e “grandes” brasileiros. Afinal, no período das edições 

estudadas, início da República, o Brasil ainda era pouco conhecido.  

O tempo nas histórias do Brasil de João Ribeiro 

 

Uma vez conhecidos os sujeitos e cenários que compõem e caracterizam as 

Histórias do Brasil de João Ribeiro, ou seja, quem faz a História e onde ela se 

desenrola, resta-nos saber: os recortes do tempo da experiência brasileira narrada são 

idênticos nas duas obras? Se não são, quais as diferenças? O tempo é, portanto, o 

terceiro indicador a ser analisado nas escritas históricas em contraste. Esse elemento é 

imprescindível na narrativa histórica na medida em que estabelece o ritmo da 

experiência narrada, aponta um início e um fim, o antes, o durante e o depois. Esses 

recortes dão sentido à experiência humana depositando-a em intervalos que 
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chamamos de períodos. Pensar em escrever História é periodizá-la. (Cf. Rodrigues, 

1969: 112; Topolsky, 1985: 465-472).  

Segundo Paul Ricoeur (1997), o tempo histórico é formado por elementos do tempo 

físico (universal) e do tempo individual (psicológico). O tempo físico é infinito, linear, 

uniforme e segmentável à vontade. O tempo histórico é formado por elementos do tempo 

físico. É, portanto, uma sensação de sucessão, simultaneidade e duração. Mas é também 

constituído pelo tempo individual. Na ausência dessa ação de apontar um começo ou um 

presente (do sentimento de estar no tempo, de possuir historicidade), nós nos perderíamos 

na vacuidade ou na linearidade (infinita) do tempo físico (Ricoeur, 1997). Entretanto, as 

ideias de marco inicial (início), marco final (fim), intervalo (período), mudança (ruptura), 

permanência (continuidade) –, não estão disponíveis nas fontes históricas, nem são 

reveladas pelos personagens que integram a narrativa histórica.  

Periodizar
20

 é uma tarefa do historiador, é ele que manipula o tempo vivido pelos 

sujeitos das suas histórias, que expressam a duração dos acontecimentos e identificam 

mudanças e permanências. Conforme Itamar Freitas, “foram os historiadores que 

dividiram o tempo da experiência brasileira em colonial, monárquico e republicano e 

situaram a ação deste ou daquele personagem como típica ou fundadora deste ou 

daquele período, instituindo periodização, sucessão, duração das ações humanas no 

tempo. E foram eles também, na segunda metade do século XX, que introduziram 

duas grandes novidades na manipulação do tempo histórico, enfatizando uma 

abordagem e gerando dois domínios, respectivamente: a longa duração (Geo- 

História) e a História do tempo presente.” (2010: 82-83). 

Entendido o conceito, cabe então descrever e analisar comparativamente a forma 

como João Ribeiro inicia e encerra suas narrativas e como ele as periodiza. Para tanto, 

seguimos somente os procedimentos da análise de conteúdo descritos no início deste 

capítulo, a quantificação não foi utilizada como recurso para obter a incidência dos 

períodos, marcos temporais. Quando analisamos as referências temporais de início e fim e 

de intervalo das obras em questão, a recorrência não nos interessa. 

Na busca por indícios de recorte do tempo, foi preciso considerar que há diferenças 

entre periodização e plano de distribuição dos conteúdos conceituais. Em outras palavras, 

                     
20

 Periodizar é recortar o tempo em períodos que servem para indicar conjuntos relevantes e coerentes. É 

identificar continuidade no interior dos períodos e ruptura entre eles. É, portanto, identificar rupturas, tomar 

partido em relação ao variável, datar a mudança e fornecer-lhe uma primeira definição (Prost, 2008: 107). 
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um capítulo ou uma unidade nem sempre representa um período. Nesse sentido, o plano de 

redação das edições pode estar ou não submetido à periodização.  

No livro para o Curso Superior (1900), a experiência brasileira inicia-se 

com a chegada dos europeus (espanhóis e portugueses) na América (1500) e 

encerra-se com a proclamação da República (1889). Por não julgar os fatos da 

República, o autor demonstra erudição na medida em que os considera ainda em 

ebulição, sendo prematuro o julgamento desse presente imediato
21

. Todavia, isso 

não quer dizer que a História do tempo presente
22

 não tenha sido contemplada. 

Das nove unidades que distribuem a matéria duas se ocupam do século XIX, 

sendo que o tempo dedicado, contabilizado em páginas, à autonomia e à 

implantação da democracia (1822-1889) só não supera os eventos ligados à 

formação do Brasil que se desenrolam entre os séculos XVII e XVIII.  

Já na História para crianças (1912) o tempo da experiência brasileira é iniciado 

com a chegada de Cabral (1500) e encerrado com a posse do presidente da República, 

Marechal Hermes da Fonseca (1910). As justificativas para o marco inicial são os 

condicionantes da expansão marítima e comercial europeia, apesar da referência a 

ação de um sujeito individual. O final da História (1910), diferente da versão Superior 

que encerra com a proclamação da República sem julgá-la, não despreza os eventos 

do tempo presente já que as suas datas se aproximam da data da edição (1912)
23

. João 

Ribeiro, assim, não deixa de julgar, mesmo resumidamente, os atos dos homens que 

presidiram o Brasil até o momento da publicação do livro destinado às crianças.  

Na edição de 1900 o texto é dividido em séculos (XVI, XVII, XVIII e XIX). Ao 

folhear as páginas do livro, o aluno encontra na sua margem superior a referência ao 

                     
21

 Para entender esse posicionamento de João Ribeiro com relação ao julgamento do presente recente, 

Freitas diz: “Essa reserva em relação ao tempo presente tem uma explicação: se a História estabeleceu-

se no final do século XIX como ciência, justamente por pregar a apreciação imparcial dos 

acontecimentos, como estudar o tempo vivido sem macular as regras do método, sem desviar-se dos 

caminhos que levam à verdade histórica?” (2010: 86-87). 
22

É preciso destacar que a História do tempo presente consolidou-se nos anos 1980, na Europa, mas o presente, 

entendido como o conjunto de acontecimentos contemporâneos à vida do historiador, já era historiado. Hoje, 

contrariando a epistemologia da Escola Metódica e da Escola dos Analles (em sua versão braudeliana), ela é 

caracterizada pelo envolvimento do observador com o fato observado e pela imersão do historiador no 

tumultuado e indefinido tempo breve. Essa proximidade com o acontecido, longe de corrompê-lo, oferece 

maior domínio ao historiador para periodizar e produzir teses e até reescrever a história do tempo anterior à sua 

vivência. (Freitas, 2010: 87). 
23

Apesar do problema para historiar o presente, devido a um compromisso ético do ofício, a imparcialidade, 

João Ribeiro não deixou de cumprir uma demanda social do seu tempo. Conforme Freitas, “desde o final do 

século XIX, governos e professores têm exigido a atualização dos livros didáticos, isto é, o preenchimento da 

lacuna estabelecida entre o último período estudado pelos historiadores e o ano imediatamente anterior à 

circulação, por exemplo, dos livros didáticos de História” (2010: 86). 
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século da temática estudada. Essa é a periodização adotada pelo autor para expressar a 

duração dos acontecimentos e as mudanças e permanências nas experiências 

econômica, política e social do Brasil. Uma sucessão de eventos que dão sentido a 

chegada dos portugueses, a formação inicial da sociedade, a configuração do 

território, a origem do sentimento de autonomia, ao esforço para evitar a 

fragmentação, e a implantação do regime democrático – com a República. 

Essa é a síntese da História do Brasil que João Ribeiro forjou para caracterizar a 

origem, desenvolvimento e a identidade nacional. Contudo, essa experiência é 

organizada e narrada de forma mais simples e menos abstrata para o público infantil, 

onde conceitos como ethnologia, humanismo e renascimento, presentes nos capítulos 

identificados como de leitura complementar (e erudita) na edição para a mocidade, 

por exemplo, não fazem parte da sua narrativa histórica.  

  No livro para a infância (1912) o autor apresenta sinopse geral ao final de cada 

unidade, indicando as datas e fatos relevantes daquela seção.  
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Figura 9 – Sinopse Geral da unidade “O primeiro reinado e a regência”. 

 

Fonte: Ribeiro (1912), p. 126. 

 

No final do manual ainda oferece, na cronologia, uma sucessão de acontecimentos 

que marcam a experiência brasileira do descobrimento (1500) à posse de Marechal Hermes 

da Fonseca (1910).  
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Figura 10 – Primeira página da Cronologia, do descobrimento (1500) à posse de  

Marechal Hermes da Fonseca (1910). 

 

 

Fonte: Ribeiro (1912), p. 149. 

 

Os assuntos seguem-se em ordem cronológica com periodização marcada pela 

experiência do político, há uma preocupação com a quantidade de matéria e com a 
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simplificação do vocabulário (no tocante aos capítulos de conteúdo mais erudito - que 

dialogam com o professor do Secundário - que não fazem parte desta versão), não deixando 

a cargo do aluno estabelecer a historicidade dos eventos com base numa referência 

temporal mais abstrata como a de séculos, como vimos no caso do manual voltado para os 

secundaristas. 

Vale destacar que João Ribeiro é mais didático na versão para o Primário (1912), ele 

utiliza recursos que sistematizam acontecimentos e datas, (manipulados pelo historiador 

como os mais relevantes e coerentes para contar, dar ritmo a experiência brasileira), como 

vimos nas figuras que ilustram a sinopse geral e a cronologia, para que a criança consiga 

atribuir sentido à experiência humana e não se disperse na “aparente” ilimitada trama dos 

fatos históricos e na vacuidade ou na linearidade (infinita) do tempo físico. Pode-se inferir, 

ainda, que os dispositivos empregados nesta obra contribuíram para que o sentimento de 

estar no tempo, de possuir historicidade fosse despertado nas crianças.  

Cabe ressaltar, ainda, que o autor não utiliza exercícios em nenhum dos livros. 

Conforme Freitas, exercício
24

 “tanto é componente básico da disciplina escolar, 

quanto faz parte de qualquer sequência didática sugerida pelas várias teorias 

educacionais, ao longo dos séculos XIX e XX” (2009: 56). Como João Ribeiro não 

estava alheio às ideias de ensino e aprendizagem do seu tempo, é de se estranhar esta 

omissão. Terá sido um desleixo do historiador em não se preocupar com atividades 

para a fixação dos conteúdos históricos, principalmente por parte do aluno primário, 

ou pressão do editor para reduzir gastos com a publicação?   

A narratividade na arquitetura do saber histórico 

 

Quando analisamos a composição e escrita de um texto histórico, outro aspecto 

a ser considerado é a sua forma de exposição. Independente do tipo de exposição da 

obra, ela organiza-se como enredo e escreve-se com frases, compostas por palavras. 

Nesse sentido, possui uma dimensão literária ou linguística que não podemos ignorar 

já que a criação do enredo é o ato fundador pelo qual o historiador recorta um objeto 

particular na ilimitada trama de acontecimentos da história (Prost, 2008: 213-219).  

                     
24

 Segundo Chervel, “exercício [...] é toda atividade do aluno observável pelo mestre” e que tem a 

função de fixar a disciplina escolar. Neste sentido, conteúdos explícitos e baterias de exercícios 

constituem então o núcleo da disciplina (1990: 204-205). 
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As formas de explicação histórica podem ser de três tipos: narrativa, quadro e 

comentário. Sendo que o historiador pode, ainda, lançar mão de formas mistas, mais 

complexas. Mas o que caracteriza essas formas? Com base na tipologia apresentada 

por Prost (2008), a narrativa tem a característica de descrever um percurso no tempo, 

seu plano é, principalmente, cronológico, mas ele não é necessariamente linear. Ela 

presta-se à explicação das mudanças implicando uma busca das causas e intenções.  

O quadro é o modo de exposição histórica que identifica as coerências, ou seja, não 

focaliza a mudança, mas as particularidades de seu objeto e aquilo que garante sua 

unidade. Ao descrever como eram as coisas, o quadro liga uma pluralidade de fatos 

contemporâneos, entre si, construindo uma totalidade, um conjunto em que as coisas 

conseguem harmonizar-se. Já o comentário aborda seu tema a partir das interpretações 

propostas pelos historiadores ou pelos contemporâneos. Dito de outro modo, trata-se de 

um ensaio sobre outros textos considerados em seus contextos (Prost, 2008: 213-215). 

Além desses modos de narrar, contar, explicar, o historiador também constrói 

seus fatos e suas interpretações de forma mista. Esta pode ser realizada de duas 

formas: pela justaposição quadro/narrativa ou pela sucessão de quadros. Desse modo, 

a configuração de um enredo histórico implica na construção e explicação da História. 

Isto quer dizer que a sua forma de explicação vai depender do enredo escolhido. Ao 

focarmos a obra histórica como enredo - o qual determina o recorte do objeto 

identificando um início e um fim, além de incidir sobre os personagens e os cenários 

implicando a escolha dos atores e dos episódios - resta-nos identificar a forma de 

exposição das histórias em análise.  

Ao observarmos os capítulos que constituem a primeira unidade temática das 

duas obras podemos perceber uma redução drástica no número de capítulos que 

distribuem a matéria sobre o episódio dos descobrimentos. Dos onze capítulos que 

integram a referida unidade na edição de 1900, apenas quatro aparecem na edição de 

1912. Vejamos os quadros: 
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Quadro 5 - Capítulos constituintes da unidade I da edição de 1900 

Unidade I Capítulos 

O Descobrimento 

1. Os dous cyclos dos grandes navegadores 

2. O descobrimento do Brasil pelo cyclo dos navegadores de oeste – 

Janez Pinzon e Diego de Leppe 

3. Descobrimento do Brasil pelo cyclo de navegadores do Sul – 

Pedro Alvares Cabral 

4. Questões e duvidas 

6. O Brasil esquecido 

7. Os índios selvagens 

8. A ethnologia brasílica 

9. A colonisação. Capitanias hereditárias 

10. O drama e a tragédia das capitanias 

11. Synthese final. O humanismo e o renascimento 
Fonte: Ribeiro (1900). 

 

Quadro 6 - Capítulos constituintes da unidade I da edição de 1912 

Unidade I Capítulos 

 

Sem denominação 

I. O Descobrimento. Pedro Alvares Cabral 

II. A primeira exploração 

III. Os índios selvagens 

IV. A colonização. Capitanias hereditárias 
Fonte: Ribeiro (1912). 

 

A redução dos capítulos já é um indicador do modo como a experiência brasileira 

(do descobrimento em particular) é explicada nos dois livros e como a versão voltada 

para a infância sofreu uma reestruturação na forma de exposição da unidade temática.  

Na História do Brasil para mocidade (1900), o autor elabora quadros sobre 

acontecimentos. Nesse sentido, faz uma descrição do ciclo dos navegadores espanhóis e 

portugueses, por exemplo, para depois narrar o evento do descobrimento do Brasil por 

Cabral. A mesma mudança no ritmo da narrativa pode ser identificado quando, após tratar 

dos índios selvagens, ele inicia um novo capítulo para descrever a ethnologia brasílica. 

 

Os TUPIS constituem o tronco ethnico mais conhecido e pelas suas 

aptidões guerreiras o que mais se expandiu e se misturou com outros. É 

pois essencial distinguir os tupis puros dos mesclados. Entre os 

primeiros estão os Guaranis do Paraguay e da Argentina ao Sul, e a 

oeste e norte os Chiriguanos e Guarayos [...]. (Ribeiro, 1900: 26). 

 

 Entretanto, o quadro não prevalece em relação à narrativa. Com isso queremos 

dizer que o plano da narrativa não se caracteriza pelo quadro, mas, sim, por uma forma 

mista de explicação histórica, a qual justapõe partes do quadro com partes da narrativa.  
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Já na História do Brasil para crianças (1912), João Ribeiro privilegia o 

acontecimento. O seu plano é cronológico, trata de uma sucessão de conflitos que explicam 

(dão sentido) as mudanças e buscam as causas dos eventos. Assim, a forma de exposição 

que caracteriza esta obra histórica é a narrativa cuja principal característica é descrever um 

percurso no tempo explicando as mudanças, o que mudou e porque mudou (veremos com 

mais detalhes no capítulo referente à argumentação histórica). A forma quadro, 

descrevendo particularidades de um determinado objeto, que dá um tom mais erudito e 

abstrato na explicação da nossa experiência uma vez que aparece na outra versão como 

leitura complementar para o aluno e formativa para o professor do Secundário, não é 

contemplada na versão para a infância.  
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Capítulo II – A ARGUMENTAÇÃO HISTÓRICA EM FOCO 

 

Apesar de bibliógrafos, historiadores, educadores e intelectuais de várias áreas 

considerarem o livro didático como produção menor, este objeto tem provocado 

interesse de muitos pesquisadores pela sua importância no processo de escolarização 

suscitando assim, análises sob perspectivas renovadas. 

 

Por ser um objeto de „múltiplas facetas‟, o livro didático é 

pesquisado enquanto produto cultural; como mercadoria ligada ao 

mundo editorial e dentro da lógica de mercado capitalista; como 

suporte de conhecimentos e de métodos de ensino das diversas 

disciplinas e matérias escolares; e, ainda, como veículo de valores, 

ideológicos ou culturais (Bittencourt, 2004). 

 

Conforme Choppin (2004), no campo da Pedagogia e da História da 

Educação, a História dos livros e das edições didáticas passou a constituir interesse de 

pesquisa em pleno desenvolvimento. Dentre os estudos que se ocuparam do livro 

didático de História, no Brasil, podemos citar: (Bittencourt, 1993); (Munakata, 2000); 

(Gatti Jr., 2000); (Hansen, 2000); (Gasparello, 2004); (Melo, 2008); (Freitas, 2009). 

Diante da relativa indiferença que os historiadores da historiografia, 

principalmente, ainda sustentam em torno dos livros em forma didática, a reflexão de 

que a escrita didática é também escrita da História faz-se necessária. A ideia de que a 

escrita escolar não é escrita da História é um grande equívoco, já que ambas se 

ocupam da experiência do homem no tempo
25

.  

O autor de um texto escolar, assim como o autor de outros gêneros 

historiográficos (biografia, quadrinhos, etc.), relaciona presente (uma questão) e 

passado, elabora uma narrativa que serve de memória e em memória se converte com 

o passar dos anos. Outro aspecto importante para pontuar as semelhanças é que a 

escrita escolar cumpre uma função fundamental da Ciência da História: a orientação 

da vida prática, exercida, principalmente, na dimensão do ensino. 

Na elaboração dessa narrativa, o seu autor faz uso das mesmas operações 

prescritas pelo ofício do historiador erudito, ou seja, ele parte de uma questão, 

                     
25

 Partimos do entendimento que a História, como campo de saber, é um estudo cientificamente 

conduzido acerca da ação dos homens no tempo. (Febvre, 2001).  
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seleciona e critica fontes, utiliza-se das hipóteses de autores renomados, submete os 

resultados a uma teoria explicativa e sintetiza. Assim, a “História escolar é escrita por 

literatos, professores do ensino básico, mas também é produzida por historiadores 

eruditos” (Freitas, 2009: 26). Com base nesta discussão, nos perguntamos: como João 

Ribeiro operou, organizou a sua explicação histórica?  

 Neste capítulo identificamos as semelhanças e diferenças entre a História 

destinada aos secundaristas e a História para o público infantil no que se refere à sua 

argumentação histórica, aqui analisada por meio dos seguintes indicadores: dimensão, 

tipo do texto (descritivo, narrativo, argumentativo) e foco narrativo. Estes indicadores da 

argumentação histórica nos permitiram identificar alguns procedimentos utilizados na 

didatização da História do Brasil para crianças quanto à organização do seu enredo e 

suas consequências para a compreensão dos fatos históricos. 

 Para tanto, selecionamos dois temas comuns as duas obras: O Descobrimento 

e Os indios selvagens. A escolha dessas temáticas teve como critério demonstrar 

alguns elementos que retratam a feição do Brasil (para João Ribeiro, ela deriva “do colono, 

do jesuíta e do mameluco, da acção dos índios e dos escravos negros”) que o autor forjou 

na sua obra didática. Dessa forma, as fisionomias do europeu e do indígena, presentes 

nos referidos assuntos, foram selecionadas como amostra da nossa análise. Fizemos, 

então, a transcrição integral do texto que compõe o capítulo referente a cada temática para, 

de forma comparativa, identificar o que diferencia uma obra da outra no tocante à forma de 

organização da argumentação histórica e como se realizou o processo de didatização da 

escrita da História para crianças nesse sentido.  

 

Quadro 7 – O descobrimento na argumentação histórica das edições de 1900 e 1912 

Capítulo Descobrimento do Brasil pelo 

cyclo dos navegadores do Sul – Pedro 

Alvares Cabral (Edição de 1900). 

 Capítulo O descobrimento. Pedro 

Alvares Cabral (Edição de 1912). 

 

“No dia 9 de março de 1500, sahia do 

Tejo em demanda da India, para proseguir 

na conquista encetada por Vasco da Gama, 

uma grande armada de treze caravellas e 

mais de mil homens de guarnição. 

Propositalmente, desviou-se do rumo 

habitual, diz-se que para evitar as calmarias 

africanas e é possível também crêr que pelo 

instincto de novos descobrimentos a oeste 

  

“No dia 9 de março de 1500, saía do 

Tejo uma grande armada de treze caravelas 

e mais de mil homens de guarnição. 

A armada partia em demanda da India 

para continuar a conquista do commercio e 

do caminho maritimo para aquella remota 

região, já encetada por Vasco da Gama. 

Havia um seculo que se faziam 

descobrimentos de terras não conhecidas 
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que já os havia e eram sabidos de todos. 

Commandava a frota Pedro Alvares Cabral, 

fidalgo e amigo de Vasco da Gama e por 

este recommendado el rei D. Manuel para 

succedel-o na conquista do oriente. 

Tambem fôra experiencia e conselho de 

Gama esse novo rumo, para oeste das terras 

africanas; parecia-lhe melhor descer todo o 

atantico, sempre ao largo, até a latitude do 

cabo da Boa Esperança, para só então 

dobral-o e demandar os mares orientaes. 

Assim o fez Cabral; mas de tal modo se 

affastou da costa africana que aos 21 de abril 

teve indicios de terra proxima e no dia 22 

avistou um monte de forma redonda a que 

deu o nome de  << Monte Pascoal >>. No 

dia seguinte velejou, com os navios menores 

a frente, até que a sondagem accusou pouco 

fundo junto ao rio do Frade; procurou 

entretanto melhor abrigo e seguindo sempre 

para o norte poude achar um porto << muito 

bom e mui seguro>> >> que foi 

provavelmente a enseada hoje de Santa 

Cruz. N‟um ilheo que havia dentro do porto 

foi celebrada a primeira missa a 26 de abril, 

domingo de pascoela. Outra missa foi 

celebrada no dia 1º de maio, em terra firme e 

na presença dos indios que, em grande 

numero, espantados, assistiam as cerimonias 

do culto examinando as vestes insolitas dos 

portugueses e a grande cruz de madeira que 

ajudaram a erguer o pé do altar.  A terra 

supposta ilha foi chamada da << Vera-Cruz, 

ao depois << Santa Cruz >>. Prevaleceu 

porem o nome de Brasil, pois que a terra da 

Santa Cruz desdenhada quasi pelos seus 

descobridores só chamou a attenção do 

mundo e d‟elles proprios quando os attrahiu 

o commercio do << pau brasil >> de que era 

a região muito abundante. 

Dez dias estiveram em águas e terras do 

Brasil, tomando provisões e entretendo-se 

com os naturaes da terra que lhes pareceu 

rica de vegetação mas sem ouro e inculta. A 

2 de maio apresentaram-se para a partida e 

deixando em terra dous degradados na 

esperança de mais tarde utilisal-os como 

interpretes, velejaram para a India, sendo 

mandada uma náo a Portugal para levar a 

noticia do descobrimento. Esta não se sabe 

para o ocidente e para o sul da Europa; oito 

annos antes, Christovão Colombo, genovez, 

a serviço de Espanha, tinha descoberto 

terras da America (1492). 

Propositadamente desviou-se a frota 

portugueza do rumo habitual, diz-se que 

para evitar as calmarias africanas, e, é 

possivel tambem crêr, pelo instincto de 

novos descobrimentos a oeste, que já os 

havia e eram sabidos de todos. 

Commandava a frota, Pedro Alvares 

Cabral, fidalgo e amigo de Vasco da Gama, 

e por este recommendado a el-rei D. 

Manoel para succedel-o na conquista do 

oriente. 

Tambem fôra experiencia e conselho 

de Gama, esse novo rumo, a oeste das terras 

africanas; parecia-lhe melhor descer todo o 

Atlantico, sempre ao largo, até a latitude do 

cabo da Boa-Esperança, para só então 

dobral-o e demandar os mares orientaes. 

Assim fez Cabral; mas de tal modo se 

afastou da costa africana que aos 21 de abril 

viu pelo mar ervas fluctuantes e outros 

indicios de terra proxima, e no dia 22 

avistou um monte de fórma arredondada, a 

que deu nome de Monte Pascoal. Este 

momento marca a era da descoberta do 

Brasil. 

No dia seguinte velejou Cabral sempre 

á vista de terra, até que a sondagem accusou 

pouco fundo junto ao Rio do Frade; 

procurou entretanto melhor abrigo, e, 

seguindo sempre para o norte, pôde achar 

um porto << muito bom e mui seguro >> 

que foi provavelmente a enseada hoje de 

Santa Cruz. Num ilhéo que havia dentro do 

porto foi celebrada a primeira missa a 26 de 

abril, domingo de Pascoela. 

Outra missa foi celebrada no dia 1º de 

maio, em terra firme, com quais pompa e na 

presença de indios que, em grande numero, 

espantados, assistiam ás ceremonias do 

culto, examinando as vestes insolitas dos 

portuguezes e a grande cruz de madeira que 

ajudaram a erguer ao pé do altar. 

A terra que os descobridores 

suppozeram ser uma ilha, foi chamada da 

<< Vera Cruz >>, ao depois << Santa Cruz 

>>. Prevaleceu, porém, pouco mais tarde, o 
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bem, foi a de André Gonçalves ou a de 

Gaspar de Lemos; e levou a relação da 

descoberta escripta pelo escrivão da armada 

Pero Vaz Caminha” (p. 8-9). 

nome Brasil. A 2 de maio aprestaram-se 

para a partida, e, deixando em terra dois 

degredados, como era costume, na 

esperança de mais tarde utilizal-os como 

interpretes, velejaram para a India, sendo 

mandada uma náo a Portugal para levar a 

noticia do descobrimento, escripta pelo 

escrivão da armada Pero Vaz de Caminha” 

(p. 7-10).  
Fonte: Ribeiro (1900) e Ribeiro (1912). 

 

Antes de analisarmos a temática do quadro 7 sob o ponto de vista da organização do 

seu enredo é preciso salientar que a sua História do Brasil, para o leitor mais maduro, 

começa de modo diferente. Enquanto na edição para crianças (1912) é a imagem de Pedro 

Álvares Cabral que convida o leitor a ler as páginas iniciais da nossa História, na versão 

para a mocidade (1900) a unidade sobre O descobrimento é iniciada com epígrafe que 

apresenta o fragmento da Carta de Caminha:  

 

Esta terra, Senhor... é em toda praia praiana, chan e mui formosa... 

em tal maneira é graciosa, que querendo-a aproveitar dar-se-á n‟ella 

tudo. Pero Vaz Caminha. Carta, no 1. De Maio de 1500. (Ribeiro, 

1900: 02). 

 

 

Nesta versão (1900) é um documento histórico que inicia a trama, o que dá um 

tom erudito a escrita. Já na outra (1912), a opção é por abrir a narrativa com um 

monumento que ilustra o principal protagonista do evento, neste caso, o sujeito 

individual Pedro Álvares Cabral.  
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Figura 11 – Monumento que retrata Pedro Álvares Cabral. 

 

Fonte: Ribeiro (1912), p. 6. 

 

Outro aspecto que devemos pontuar é que na obra de 1900 o autor só se dedica 

ao episódio da descoberta propriamente, no terceiro capítulo. Antes de narrar este 

episódio é apresentado um quadro (entendido como forma de exposição conforme 

retratamos no primeiro capítulo) sobre o ciclo dos grandes navegadores onde é 
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lançada uma série de teses para um público com nível de consciência histórica 

diferenciado.  

Isto pode ser entendido quando João Ribeiro diz que “o descobrimento do 

Brasil, assim como o a da América, foi um episódio do périplo africano...” (1900: 04). 

Mais adiante afirma que “o Brasil achava-se na interferência dos dois ciclos dos 

navegadores, o ciclo atlântico ocidental e o ciclo atlântico sul, o dos descobridores do 

Novo Mundo e o dos do caminho da Índia...” (1900: 05). 

O autor prossegue afirmando que “a descoberta do Brasil foi feita quase ao 

mesmo tempo por espanhóis e portugueses [...] A uns guiava a esfericidade da terra, a 

outros a experiência e a prática da navegação ao redor da África...” (1900: 05). Ele vai 

além quando, embasado em argumentação que não revela fontes, relata que “não há 

dúvida que os espanhóis tiveram a prioridade histórica ou cronológica no 

descobrimento do Brasil...” (1900: 06). E conclui que “o Brasil foi para os 

portugueses uma dádiva de sua diplomacia...” (1900: 07) .  

Nesta argumentação que precede a da descoberta de Cabral (apresentada no 

quadro 7), João Ribeiro revela a sua erudição e fala principalmente para o professor – 

na medida em que capítulos desse teor são empregados na versão Superior como 

leitura complementar para o aluno e de formação para o professor - cujo papel é o de 

estabelecer as relações dos acontecimentos e tornar as ideias abstratas mais tangíveis, 

que façam sentido para os alunos.  

Só depois dessa contextualização sobre o período das grandes navegações é que, 

no terceiro capítulo, João Ribeiro inicia a narrativa sobre o episódio do descobrimento 

do Brasil por Cabral, conforme o apresentado no da infância (mas aqui a temática é 

abordada já no primeiro capítulo, uma vez que a discussão sobre o ciclo dos 

navegadores foi descartada da sua argumentação histórica). Nesta versão, João 

Ribeiro opta por uma História predominantemente narrativa e dispensa o quadro 

como forma de exposição utilizada nos capítulos que se configuram textos 

complementares na edição do curso Superior
26

. 

Com relação à dimensão do texto, nosso primeiro indicador, podemos observar 

(Cf. Quadro 7) que, enquanto na versão para crianças (1912) o capítulo se estrutura 

em oito parágrafos com uma média de sete linhas e o mais longo (quinto parágrafo) se 

                     
26

 Os textos ditos complementares desta edição são justamente os capítulos que não constam na versão 

para infância. Estes podem ser identificados ao compararmos os quadros 01 e 02 que destacam as 

partes constituintes das duas edições (presentes no primeiro capítulo deste trabalho).  
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organiza em treze, na versão para mocidade (1900) a trama é contada em três 

parágrafos com períodos longos. O seu segundo parágrafo, por exemplo, chega a ter 

trinta e três linhas no original.  

Apesar dessa diferenciação quanto à dimensão do texto - enquanto um (1900) 

apresenta a matéria em três parágrafos com longo período, o outro (1912) desdobra a 

sua argumentação histórica em oito parágrafos com períodos curtos – o conteúdo não 

sofreu mudanças significativas, pouco se acrescentou ou retirou quando analisamos a 

matéria veiculada nos dois livros (estas nuances foram sublinhadas no quadro 7). 

Entretanto, este indicador nos revela uma preocupação didática em organizar os fatos 

de uma forma que facilite a apreensão dos mesmos pelo leitor infantil, já que a leitura 

é mais dinâmica nesta versão.  

A utilização de parágrafos com períodos curtos na narrativa destinada à infância 

não cansa o leitor que ainda se encontra nos anos iniciais de formação. Assim, a 

criança não precisa se esforçar para lembrar o que leu na primeira linha quando 

chegar à última. Um parágrafo com trinta e três linhas, como vimos na versão para o 

Superior, seria pouco atrativo e dificultaria a compreensão e conexão dos eventos por 

parte desse leitor que, na metade do período, provavelmente se perderia na trama dos 

acontecimentos. O que não quer dizer que na versão voltada para o público mais 

maduro (1900), a dimensão do texto seja adequada e atrativa mesmo se tratando de 

um leitor experiente.  

No que se refere ao tipo de texto, o Quadro 7 demonstra que as duas Histórias 

do Brasil são predominantemente narrativas. João Ribeiro inicia a sua explicação 

histórica sobre o descobrimento do Brasil localizando o leitor no tempo e no espaço 

ao narrar que “no dia 9 de março de 1500 saía do Tejo uma grande armada de treze 

caravelas e mais de mil homens de guarnição...” (1912: 07). Em seguida identifica a 

figura de Pedro Alvares Cabral como o comandante da frota para dar ritmo a narrativa 

com a ação desse personagem, o qual “de tal modo se afastou da costa africana que 

aos 21 de abril viu pelo mar ervas fluctuantes e outros indicios de terra próxima, e no 

dia 22 avistou um monte [...] que deu o nome de Monte Pascoal...” (1912: 08-09). O 

autor complementa, somente na versão para o Primário (1912), que “este momento 

marca a era da descoberta do Brasil” (1912: 09).  

Este complemento no texto destinado ao Primário não é aleatório, tem a função 

de reforçar a ação do personagem individual Cabral como principal ator do 

descobrimento do Brasil. É possível observar ainda que só esta edição faz referência 
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ao descobrimento de terras da América por Colombo. Dessa forma, além de destacar a 

participação de mais um sujeito individual na cena - como vimos no capítulo anterior, 

os sujeitos individuais dominam a trama na obra para crianças - esse acréscimo na 

unidade de leitura que analisamos pode ser justificado pela ausência das discussões 

sobre os ciclos dos grandes navegadores, presentes apenas nos dois primeiros 

capítulos da versão Superior. 

Apesar do conteúdo não ter sofrido mudanças significativas, algumas alterações 

na composição podem ser visualizadas não só no tocante aos complementos no texto 

para o Primário, conforme abordamos, mas também ao que foi suprimido nesta 

versão. Neste sentido, podemos observar (Cf. quadro 7) que no final do segundo 

parágrafo e início do terceiro da obra de 1900, a referência ao desinteresse inicial dos 

descobridores pela nova terra, ao pau brasil, à vegetação nativa e à terra inculta, não 

aparece na edição de 1912.  

Na argumentação sobre Os indios selvagens (Cf. quadro 8) também podemos 

constatar diferenças na composição das narrativas. Destacamos em vermelho os 

períodos do texto de 1900 que não aparecem na versão infantil. Eles fazem 

referência a ajuda dos índios na elevação da Cruz para a primeira missa e a ação 

civilizatória dos jesuítas. Na referida temática os jesuítas são, portanto, 

personagens (do tipo coletivo) omitidos na edição de 1912. Já o escrivão da 

armada de Cabral, referenciado no primeiro parágrafo, ganha identidade no livro 

destinado às crianças. Vejam que o sujeito (individual) Vaz de Caminha aparece 

em negrito, assim como os grupos indígenas bugres, tapuias e gês (atores 

coletivos) e o conceito de propriedade coletiva.         

 

Quadro 8 – Os indios selvagens na argumentação histórica das edições de 1900 e 1912 

Capítulo Os indios selvagens (Edição de 

1900) 

 

 Capítulo Os indios selvagens (Edição de 

1912) 

 

 

A terra então descoberta era habitada 

por uma gente da mais infima civilisação; 

vivia da caça e pesca, não conhecia outras 

armas de industria ou de guerra senão o arco 

e a clava e andava em completa nudez. 

Entregues á natureza, não conheciam Deus 

nem lei, pois não era conhecel-os possuir o 

terror da superstição e o dos mais fortes. A 

feição dos indios, diz o escrivão da armada 

  

A terra então descoberta era habitada 

por uma gente da mais infima civilização; 

vivia da caça e pesca, não conhecia outras 

armas de industria ou de guerra senão o arco 

e a clava e andava em completa nudez. 

Entregues á natureza, não conheciam Deus 

nem lei, pois não era conhecel-os possuir o 

terror da superstição e o dos mais fortes. A 

feição dos indios, diz Vaz de Caminha, o 
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de Cabral, é serem pardos, a maneira de 

avermelhados, de bons rostos e bons narizes, 

bem feitos. Quando se disse a primeira 

missa na terra firme, ajudaram a elevar a 

Cruz e eram uns cento e cincoenta que se 

misturaram aos christãos. 

A principio suppoz-se que eram todos 

os indios do Brasil da mesma estirpe; mas 

dentro em pouco se percebeu que se 

distinguiam muito, uns de outros, pela 

diversidade dos costumes, sempre incultos, 

pela indole pacifica ou feroz ou ainda pelo 

habito de comerem a carne humana o qual 

não era de todas as tribus; e distinguiam-se 

egualmente pela variedade das linguas. Mas 

na região do littoral que foi a melhor e mais 

cedo conhecida, predominavam pelo numero 

e valentia, os tupis: eram differentes tribus, 

de sul a norte, com differentes nomes; mas a 

lingua d‟ellas era com poucas differenças a 

mesma, d‟onde se lhe chamou 

merecidamente mais tarde a Lingua geral. É 

certo que os padres jesuitas, ao depois, e por 

necessidades da catechése, enriqueceram e 

aperfeiçoaram a lingua dos tupis e guaranis, 

e n‟este sentido não fizeram mais que os 

poetas e escriptores que fixam em toda a 

parte a supremacia de um dialecto que elles 

proprios ennobrecem sobre todos os demais. 

Em todo caso ainda hoje não se sabe bem 

em quantas familias distinctas se dividem os 

indios de todo o paiz; são muito conhecidos 

os tupis e foram quasi os unicos que mais ou 

menos se approximaram das povoações 

civilisadas, que outros mais bugres, os 

tapuyas, por exemplo, nunca poderam 

supportar sem rancor. 

Portuguezes e indios praticavam-se 

mutuamente crueldades, porque não se 

entendiam e nem se podiam entender 

attentos os differentes gráos de civilisação. 

O indio tinha o sentimento da propriedade 

collectiva (da tribu), mas não o tinham da 

propriedade privada; o índio não julgava 

fazer mal, roubando; e assim muitos crimes 

que o eram para os christãos para elles nada 

significavam. Por outra parte, qualquer 

ultrage feito a um indio por um só 

portuguez, d‟elle eram considerados 

responsaveis todos os portuguezes onde os 

escrivão da armada de Cabral, é serem 

pardos, á maneira de avermelhados, de bons 

rostos e bons narizes, bem feitos.  

A principio suppoz-se que eram todos 

os indios do Brasil da mesma estirpe; mas 

dentro em pouco se percebeu que se 

distinguiam muito, uns de outros, pela 

diversidade dos costumes, sempre incultos, 

pela indole pacifica ou feroz ou ainda pelo 

habito de comerem a carne humana, o qual 

era apenas de poucas tribus; e distinguiam-

se egualmente pela variedade das linguas. 

Na região do litoral, que foi a melhor e 

mais cedo conhecida, predominavam, pelo 

numero e valentia, os tupis: eram differentes 

tribus, de sul a norte, com differentes 

nomes; mas a lingua d‟ellas era com poucas 

differenças a mesma, d‟onde se lhe chamou 

merecidamente mais tarde a Lingua geral. 

Em todo caso ainda hoje não se sabe 

bem em quantas familias distinctas se 

dividem os indios de todo o paiz; são muito 

conhecidos os tupis e foram quasi os unicos 

que mais ou menos se approximaram das 

povoações civilizadas, que outros mais 

bugres, os tapuias ou gês, por exemplo, 

nunca poderam supportar sem rancor. 

Portuguezes e indios praticavam-se 

mutuamente crueldades, porque não se 

entendiam e nem se podiam entender, 

attentos os differentes gráos de civilização. 

O indio tinha o sentimento da propriedade 

collectiva (da tribu), mas não o tinha da 

propriedade privada; os indios não julgavam 

fazer mal roubando; e assim muitos crimes 

que o eram para os christãos, para elles nada 

significavam. Por outra parte, qualquer 

ultrage feito a um indio por um só 

portuguez, d‟elle eram considerados 

responsaveis todos os portuguezes onde os 

encontravam, o que fazia parecer má fé, 

traição ou ferocidade gratuita da parte dos 

selvagens. Os civilizados entretanto ainda 

hoje, na guerra, responsabilizam povos 

inteiros pelos erros ou crimes de poucos 

individuos. 

Tinham os conquistadores na conta de 

homens sobrenaturaes, fantasmas vindos do 

mar, caraibas, e era natural que fossem 

submissos ante o invasor. Este, porém, 
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encontravam, o que fazia parecer, má fé, 

traição ou ferocidade gratuita da parte dos 

selvagens. Os civilisados entretanto ainda 

hoje, na guerra, responsabilisam povos 

inteiros pelos erros ou crimes de poucos 

individuos. 

Tinham os conquistadores na conta de 

homens sobrenaturaes, phantasmas vindos 

do mar, caraibas e era natural que fossem 

submissos ante o invasor. Esse porem 

pensou logo em transformal-os em escravos; 

a escravidão não era uma injuria para a 

consciencia dos negros, muito menos para a 

dos indios; mas era um acto, e o principal 

effeito da guerra. 

A escravidão era tambem o trabalho e 

o castigo corporal, e o indio de natureza 

indolente, não podia e não gostava de 

trabalhar. D‟ahi nasceram muitos tumultos e 

vinganças atrozes. 

A acção dos padres jesuitas que logo no 

primeiro seculo diligenciaram civilisar os 

indios não os tornou mais christãos do que o 

podiam ser; mas conservou-os agremiados, 

sem exigir maior trabalho que o que podiam 

dar e sobre tudo em muitos casos poupou-

lhes a degradação, os horrores da crueldade, 

das doenças e da morte ao contacto dos 

conquistadores, a cujo captiveiro preferiam 

o suicidio. 

pensou logo em transformal-os em escravos; 

a escravidão não era uma injuria para a 

consciencia dos negros, muito menos para a 

dos indios; mas era um acto, e o principal 

effeito da guerra. 

A escravidão era tambem o trabalho e 

o castigo corporal, e o indio, de natureza 

indolente, não podia e não gostava de 

trabalhar. D‟ahi nasceram muitos tumultos e 

vinganças atrozes.   

  

Fonte: Ribeiro (1900) e Ribeiro (1912). 

 

Diferente do quadro 7, nesta temática (Cf. quadro 8) o texto é 

predominantemente descritivo, João Ribeiro descreve os costumes “vivia da caça e 

pesca” (1912: 15) ; “andava em completa nudez” (1912: 15), as características 

psicológicas “sempre incultos, pela indole pacifica ou feroz” (1912: 16); “de natureza 

indolente, não podia e não gostava de trabalhar” (1912: 19) e físicas “pardos, á 

maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos” (1912: 15) dos 

indígenas. A imagem, a seguir, é a única ilustração do livro para o Primário que 

representa a categoria de sujeito coletivo, destacada no primeiro capítulo. Além disso, 

ilustra como o índio é estilizado no livro para crianças. Suas características obedecem 

à descrição realizada pelo autor.  
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Figura 12 – Figura de índio Uapé, do Amazonas. 

 

Fonte: Ribeiro (1912), p. 14. 

 

É preciso ressaltar que este capítulo descritivo sobre os indígenas é uma 

exceção na edição de 1912, onde o tipo de texto narrativo é o que predomina. 

Após analisarmos a argumentação histórica das duas obras por meio dos 

indicadores dimensão e tipo do texto, explorando as temáticas do descobrimento e dos 

indígenas, seguiremos a nossa investigação com outro indicador, o foco narrativo. Ao 
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contrário do que se pode imaginar, o estudo das formas de enunciar é, numa análise 

de historiografia, tarefa das mais importantes (talvez a primeira). A presença e o 

modo de atuação do narrador estão intimamente ligadas ao status epistemológico da 

História, ao conhecimento produzido.   

A inexistência de um narrador (a História contando-se a si mesma) ou sua 

aparição em terceira pessoa está diretamente relacionada às questões da objetividade 

científica. No primeiro caso, do narrador pretensamente inexistente, o distanciamento 

total tenta imprimir credibilidade ao texto. O próprio ato da leitura já revela a 

tentativa de livrar da mensagem as opiniões e valores externos ao fato. No segundo, 

põe-se em prática a estratégia de diluir, na comunidade científica, os louros e 

prejuízos das conclusões obtidas (Certeau, 1982), já que nenhum autor prescinde da 

tradição - conjunto de preceitos teórico-metodológicos particulares a determinada área 

de conhecimento - para produzir e ser reconhecido pelos seus pares. 

Embora o princípio da objetividade predomine, pelo menos no que se refere ao foco 

narrativo, esta forma de enunciar (que não é específica da História, e sim das comunicações 

científicas) vem recebendo algumas críticas contundentes. Destacamos duas: 

 
[...] pode-se dizer que, em certo sentido, o discurso „objetivo‟ (é o 

caso da história positivista) alcança a situação do discurso 

esquizofrênico; num caso como no outro, há censura radical da 

enunciação (cujo sentimento, e só ele, permite a transformação 

negativa), refluxo maciço do discurso para o enunciado e mesmo 

(no caso do historiador) para o referente: ninguém está presente 

para assumir o enunciado. (Barthes, 1988: 152).  

 

Eles pensam que a verdade é coisa fria e até inventaram um jeito 

engraçado de escrever, tudo sempre no impessoal, como se o 

escritor não existisse, e assim o texto parece que foi escrito por 

todos e por ninguém. E foi por causa deste frio que se interditou o 

aparecimento da beleza e do engraçado nos textos de ciência. O 

saber deve ser coisa séria, sem sabor. (Alves, 1987: 09). 
 

 

Estas visões ilustram a relevância desses estudos e motivam a investigação das 

Histórias do Brasil de João Ribeiro, no nível da enunciação. 

Nas edições em análise, a História é predominantemente contada no impessoal. 

É como se o narrador não existisse, o escritor se distancia do enunciado. Os quadros 7 

e 8 ilustram bem o ponto de vista de João Ribeiro nas narrativas. Do primeiro ao 

último parágrafo dos capítulos enfocados, ele não participa da experiência narrada, 

“No dia 9 de março de 1500, saía do Tejo uma grande armada de treze caravelas e mais 
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de mil homens de guarnição..”(1912: 07);  “A terra então descoberta era habitada por 

uma gente da mais infima civilização...” (1912: 15).  

Apesar de o modo impessoal caracterizar o foco narrativo adotado nos dois 

livros, a primeira pessoa do plural é também utilizada e representa o narrador e o 

leitor juntos, um atrativo para quem lê ou um convite à participação na cena: “A nossa 

independencia data de Dom João VI ou desde 1815” (1912: 102); “O nosso exercito 

uniu-se a um caudilho...” (1912: 131); “a instituição servil desaparece, conforme já 

vimos anteriormente” (1912: 144). Já a presença do narrador em primeira pessoa só se 

revela na introdução e na bibliografia da edição de 1900: 

 

Quando me propuz escrever este pequeno livro pensei em retornar á 

antiga tradição dos nossos chronistas e primeiros historiadores que 

ás suas historias chamavam de Noticia ou Tratado do Brasil [...]. 

(INTRODUCÇÃO). 

 

Pelas divisões adoptadas da Historia commum e Historia local 

(partes IV e V) quis indicar, se me é permitida a expressão que 

acredito clara, as quatro cellulas fundamentaes que por 

multiplicação formaram todo o tecido do Brasil antigo [...] 

(INTRODUCÇÃO). 

 

Foram muitos os materiaes de que dispuz durante a composição 

d‟este livrinho. O mais importante foi a coleção da Revista 

Trimensal do Instituto Historico e depois d‟ella, as obras dos nossos 

antigos escriptores e chronistas. Dos escriptores modernos apenas 

mencionarei aqui os que são vivos e de cujos trabalhos uma ou 

outra contribuição me aproveitou (...). 

Em algumas cousas segui o pouco conhecido mas excelente livro de 

Handelmann (Geschichte von Brasilien) que me parece ser a melhor 

historia do Brasil depois da de Southey (...). 

Seguimos á letra as indicações de Martius sobre a legislação a 

respeito dos indios (...) e do trafico de escravos (...) e os admiraveis 

conselhos da sua dissertação: Como se deve escrever a historia do 

Brasil. (BIBLIOGRAPHIA). 

 

Ao que tudo indica, João Ribeiro se coloca em primeira pessoa na parte 

introdutória e bibliográfica do seu livro de 1900 (partes que não constam na edição 

para o Primário) para demarcar o seu conhecimento das obras estrangeiras as quais 

ajudou a divulgar no Brasil, visto que o alemão era língua pouco conhecida à época. 

Para legitimar o seu discurso, aponta nas referidas sessões do manual os autores que o 
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influenciaram e que o plano geral da sua síntese segue as linhas de Martius cuja obra
27

 

estabelece a divisão do país por zonas, considerando os contingentes étnicos (o papel 

do português, do índio e do negro) que constituíram o povo brasileiro. Sobre este 

aspecto e a História do Brasil (1900) de João Ribeiro, Iglésias (2000) destaca: 

  

Bom conhecedor da historiografia alemã – era dos mais eminentes 

germanistas -, trouxe para nós o que havia de melhor no gênero. O 

texto revela erudição, bom conhecimento de história, excelente 

distribuição da matéria. Escreveu-o sob o signo da memória de 

Martius, de 1843 [...]. (2000: 146-147).  

 

 

Mesmo com uma obra de natureza didática que ainda hoje é encarada como 

produção menor pelos historiadores, João Ribeiro, de forma explícita ou subjacente, 

ocupa-se de expedientes que revelam a sua erudição e o legitimam enquanto 

historiador, afinal de contas ele não escreve somente para o aluno do Secundário mas 

também para o professor, o qual faz parte da rede de interesses em que o historiador 

estava inserido. Dessa forma, o foco narrativo da sua História para o Curso Superior 

(1900) assume mais um ângulo, o da primeira pessoa do singular, o qual sugere que 

“a revelação da identidade do narrador e o reconhecimento de sua competência são 

condições suficientes para a aceitação do discurso (histórico) construído como 

verdadeiro” (Freitas, 1996: 18).  

De acordo com o exposto, só as formas verbais no impessoal e na primeira 

pessoa do plural servem como organizadores do enunciado nos rudimentos da 

História do Brasil (1912). Nesta versão o autor não apresenta introdução nem 

bibliografia como recurso para posicionar-se no texto, fazer críticas aos trabalhos de 

historiadores como Varnhagem, por exemplo, e expor de forma sistemática as teses 

que permeiam e estruturam a sua obra e a sua ideia de fazer História.  

Será que a ausência destes expedientes no livro para o Curso Primário (1912) 

foi uma estratégia do editor para diminuir os custos com a impressão do manual? 

Sobre esta hipótese não podemos discorrer visto que o livro como mercadoria ligada 

ao universo editorial daria outra pesquisa. Entretanto, podemos inferir que nesta 

                     
27

 A monografia Como se deve escrever a história do Brasil foi escrita pelo naturalista alemão Martius 

para concorrer ao prêmio oferecido pelo IHGB, em 1840. Aprovada, em 20 de maio de 1847, foi 

publicada na Revista do mesmo Instituto, em 1845. (Iglésias, 2000). 
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edição João Ribeiro não assume a narrativa em primeira pessoa singular porque é 

justamente nas partes de introdução e bibliográfica que o historiador utiliza e se 

posiciona quanto aos conceitos meta-históricos.  

Estes conceitos são termos que medeiam a compreensão da atividade do 

historiador e da natureza da ciência da História (como tempo, causa, conseqüência, 

fonte, interpretação)
28

. Neste sentido, o autor dispensou discutir estas questões num 

livro de rudimentos da História pátria, o que inclusive era bastante comum neste nível 

de ensino, na medida em que o mais importante era ensinar somente os conteúdos 

substantivos (termos que medeiam a compreensão do mundo no tempo) como 

colônia, império e rei, embebidos de valores morais, religiosos e cívicos. Na escrita 

didática para crianças, João Ribeiro narra apenas os fatos capitais da História nacional, “o 

que se pode chamar a parte dramática dos acontecimentos” (Araripe Jr., 1912: 12). 
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 Para saber mais sobre conceitos, ver: (Cooper, 2002); (Lee, 2005). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Esta pesquisa buscou traçar o perfil da escrita didática da História para a infância 

quanto à sua função, estrutura e forma. Para tanto, analisamos comparativamente os livros 

História do Brasil - Curso Superior (1900) e História do Brasil (Rudimentos de) - Curso 

Primário (1912), que foram fontes principais deste trabalho.  

Ao compararmos as duas versões, constatamos que apesar do conteúdo comum 

as duas obras não ter sofrido mudanças significativas quanto à supressão ou 

complemento de argumentação histórica, o modelo da escrita para a infância não é 

uma cópia fiel do que foi produzido para o Curso Secundário. A adaptação realizada 

para o Curso Primário (1912) aponta diferenças na composição dessa escrita com 

relação a do Curso Superior (1900). 

De início constatamos uma diferenciação quanto à quantidade de matéria 

veiculada. A obra destinada as crianças possui 156 páginas, onde a matéria está 

distribuída em 22 capítulos e sete unidades. Já a destinada aos secundaristas possui 

um total de 317 páginas e a matéria se desenrola em 59 capítulos e nove unidades. 

Esta diferença pode ser entendida tanto como uma intenção de João Ribeiro em 

didatizar a sua síntese para um público específico, o infantil, que ainda se encontra no 

início de sua formação escolar, como também por razões mercadológicas para 

baratear a mercadoria livro. Entretanto, não temos dados suficientes para confirmar 

esta hipótese acerca da editora e suas estratégias de mercado uma vez que este aspecto 

se configura uma possibilidade de pesquisa da qual não nos ocupamos neste trabalho. 

Com relação aos elementos estruturantes da narrativa, a escrita didática da História 

para crianças é caracterizada em maior grau pela ação do protagonista individual 

(personalidades importantes, pessoas notáveis, heróis), seguidos dos coletivos (classes 

sociais, etnias e grupos) e abstratos (fenômenos físico-naturais, artefatos e ideias).  Já para a 

mocidade o autor não trabalha, com a mesma intensidade, o passado como dependente das 

vontades pessoais, aqui os agentes individuais estão diluídos na experiência coletiva e as 

abstrações foram mais exploradas.  

Em maior ou menor grau, os três tipos de sujeitos (individual, coletivo e 

abstrato) permeiam todas as partes que estruturam as obras. Isto revela que na escrita 

didática da História de João Ribeiro, o tipo de personagem que caracteriza cada livro 

(tradicional, de “carne e osso” e o que adquire novo sentido na trama como é o caso 

do coletivo e abstrato) varia de acordo com o público a quem se destina, ou seja, para 
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criança com nível de consciência histórica ainda rudimentar, a progressão é do 

indivíduo concreto para o abstrato. 

Quanto aos lugares em que se desenrola a experiência brasileira, os cenários locais 

predominam na experiência narrada dos livros. É, portanto, a experiência dos municípios, 

Estados e regiões que dominam a cena. A segunda categoria mais recorrente é a referente às 

paisagens naturais e urbanas, seguida da geral que diz respeito aos continentes e países, ou 

seja, à experiência internacional. Diante desses dados constatamos que a História local é 

privilegiada nas duas obras, isto informa a prioridade dada aos estudos e temas nacionais, 

da localidade, das regiões que compõem o cenário brasileiro, a fisionomia do Brasil como 

se propôs fazer o autor João Ribeiro.  

No livro para a infância (1912) João Ribeiro privilegia o acontecimento. Os assuntos 

seguem-se em ordem cronológica com periodização marcada pela experiência do político, 

não deixando a cargo do aluno estabelecer a historicidade dos eventos com base numa 

referência temporal mais abstrata como a de séculos, como vimos no caso do manual 

voltado para os secundaristas. Vale destacar que o autor é mais didático na versão para o 

Primário (1912), uma vez que utiliza recursos (como sinopses e cronologia) que 

sistematizam acontecimentos e datas (manipulados pelo historiador como os mais 

relevantes e coerentes para contar, dar ritmo a experiência brasileira) para que a criança 

consiga atribuir sentido à experiência humana e não se disperse na “aparente” ilimitada 

trama dos fatos históricos e na vacuidade ou na linearidade (infinita) do tempo físico. 

Pode-se inferir, ainda, que os dispositivos empregados nesta obra contribuíram para 

que o sentimento de estar no tempo, de possuir historicidade fosse despertado nas crianças.  

 Com um plano cronológico, que trata de uma sucessão de conflitos que explicam 

(dão sentido) as mudanças e buscam as causas dos eventos, a forma de exposição que 

caracteriza a escrita para a infância é a narrativa cuja principal característica é descrever um 

percurso no tempo explicando as mudanças, o que mudou e porque mudou. A forma 

quadro, descrevendo particularidades de um determinado objeto, que dá um tom mais 

erudito e abstrato na explicação da nossa experiência uma vez que aparece na outra versão 

como leitura complementar para o aluno e formativa para o professor do Secundário, não é 

contemplada na versão para a infância. Nesta edição opta-se por narrar apenas os fatos 

capitais da História nacional, “o que se pode chamar a parte dramática dos acontecimentos” 

(Araripe Jr., 1912: 12). 
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A utilização de parágrafos com períodos curtos na narrativa destinada à infância 

revela uma preocupação didática em organizar os fatos de uma forma que facilite a 

apreensão dos mesmos pelo leitor infantil, já que a leitura é mais dinâmica nesta 

versão. Assim, o leitor que ainda se encontra nos anos iniciais de formação não 

precisa se esforçar para lembrar o que leu na primeira linha quando chegar à última. 

Um parágrafo com 57 linhas, como é o caso do período mais longo da versão para o 

Superior (trata-se do segundo parágrafo da Unidade IV), seria pouco atrativo e 

dificultaria a compreensão e conexão dos eventos por parte desse leitor que, na 

metade do período, provavelmente se perderia na trama dos acontecimentos. 

A História, nas duas edições, é predominantemente contada no impessoal. 

É como se o narrador não existisse, o escritor se distancia do enunciado. Apesar 

de o modo impessoal caracterizar o foco narrativo adotado nos dois livros, a 

primeira pessoa do plural é também utilizada na edição para o Primário, 

representando o narrador e o leitor juntos, um atrativo para quem lê ou um 

convite à participação na cena. 

Diante do exposto e limitando-nos à amostra em análise, podemos concluir que 

escrever História para crianças, para o professor/historiador João Ribeiro, é reduzir a 

quantidade de matéria veiculada, trabalhar o passado como dependente das vontades 

individuais, fazer da experiência dos municípios, Estados e regiões os principais 

cenários da trama, sequenciar os assuntos em ordem cronológica com periodização 

marcada pela experiência do político, utilizar a narrativa como forma de explicação 

histórica, estruturar a argumentação em parágrafos com períodos curtos e empregar o 

modo impessoal como principal foco narrativo. 
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