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RESUMO 

 

A proposta deste estudo apresenta como objeto de pesquisa a Geografia no Atheneu 

Sergipense, tendo em vista que esta instituição foi referência de instrução secundária em 

Sergipe. O marco temporal compreende o período de criação do Atheneu Sergipense, ou seja, 

24 de outubro de 1870, ao momento em que o Decreto 556 de 24 de agosto de 1908 passou a 

vigorar exigindo equiparação dos programas das escolas de ensino secundário aos do Ginásio 

Nacional. Dessa forma, é objetivo precípuo desta investigação compreender a Geografia a 

partir da concepção de disciplina escolar no período delimitado, considerando-se os conteúdos 

enunciados nos indícios das Atas da Congregação do Atheneu Sergipense e no material 

didático adotado a partir de principais conceituações: cultura escolar, de Felgueiras (2010) e 

história do currículo, de Goodson (1995). Conforme pesquisa desenvolvida, há três grandes 

pilares contributivos para a Geografia como disciplina escolar pautados nos fundamentos 

teórico-metodológicos das Escolas Alemã, Norte-Americana e Francesa. Especificamente, no 

caso brasileiro, a geografia foi materializada como disciplina escolar a partir de uma 

percepção descritiva, desprovida de análise crítica, perpetuando-se, desta maneira, nos 

manuais e nos bancos escolares. Outro ponto salutar alude à sua origem: não nasceu nas 

Academias, mas sim, nas escolas elementares. No caso específico do ensino secundário do 

Atheneu Sergipense em fins do século XIX e início do XX, esta pesquisa considerou a 

orientação do currículo explícito. 

 

Palavras chave: Atheneu Sergipense. Disciplina Escolar. Ensino Secundário. Geografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The proposal of this study is to present as an object of research the Geography at Atheneu 

Sergipense, considering that this institution was a reference in High School Education in 

Sergipe. The timeframe covers the period of creation of Atheneu Sergipense, i.e. October 24
th

, 

1870, until the moment in which the Decree no.556 of August 24
th

, 1908 went into effect 

requiring equalization of programs of secondary schools to the National Gymnasium. In This 

way, it is the objective of this research understand the Geography from the conception of 

school subject in due time, considering the contents listed in the Minutes of the Congregation 

of Atheneu Sergipense and didactic material adopted from main concepts: school culture, of 

Felgueiras (2010) and history curriculum, Goodson (1995). As research developed, there are 

three major pillars contributing to geography as school discipline guided the theoretical and 

methodological foundations of German Schools, American and French. Specifically, in 

Brazil, the geography was materialized as school discipline from a descriptive sense, without 

critical analysis, perpetuating itself in this way in textbooks and school benches . Another 

salutary point alludes to its origin: not born in the Academies, but in elementary schools. In 

the case of secondary education of Atheneu Sergipense in the late nineteenth century and 

early twentieth centuries, this research considered the guidance of the explicit curriculum. 

 

Keywords: Atheneu Sergipense. School Subject. Secondary Education. Geography. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Após concluir meu curso de Graduação de Licenciatura em Geografia na Universidade 

Federal de Sergipe, em 2007, cursei uma especialização também ofertada pela referida 

instituição sobre Educação Ambiental para formação de professores. Nesta trajetória, de 

debates sobre questões educacionais, senti necessidade de aprofundar elementos direcionados 

ao campo educacional, mas que, de alguma forma, estivessem relacionados também à minha 

formação.  

Assim, fui convidado por uma amiga, Simone Paixão, para conhecer e participar do 

Grupo de Pesquisa “Disciplinas Escolares: História, Ensino, Aprendizagem” (DEHEA), sob a 

anuência de sua líder, a Profª. Drª. Eva Maria Siqueira Alves. No âmbito dos debates, durante 

as reuniões, além de leituras realizadas alusivas às pesquisas desenvolvidas referentes ao 

Atheneu Sergipense sob a orientação da Profª. Drª. Eva, pensou-se na possibilidade, então, de 

investigar a história da disciplina escolar Geografia no Atheneu Sergipense
1
.  

Assim sendo, este estudo está relacionado à linha de pesquisa “História, Sociedade e 

Pensamento Educacional” do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal de Sergipe, mais especificamente, aos conteúdos da disciplina escolar Geografia 

enunciados nos indícios das Atas da Congregação do Atheneu Sergipense e no material 

didático adotado no período de 1870 a 1908.  

Tal objeto justifica-se pela necessidade de se compreender a história do currículo da 

Geografia no ensino secundário do Atheneu Sergipense, evidenciando a Geografia transmitida 

aos jovens pertencentes à elite sergipana oitocentista. 

O Atheneu Sergipense foi o primeiro estabelecimento de ensino oficial de estudos 

secundários em Aracaju - Se, com regime de externato, que concentrou as aulas avulsas dos 

estudos de Humanidades, ministradas, anteriormente, de maneira dispersa na Província. Esta 

escola apresentou relevantes contribuições no processo de formação intelectual de sujeitos na 

sociedade sergipana. 

Inaugurado em 24 de outubro de 1870 e iniciadas as atividades em 1871, o Atheneu 

Sergipense começou a funcionar em local improvisado e somente em 3 de dezembro de 1872, 

mudou para uma nova sede localizada na Praça da Conceição (posteriormente, Praça Olímpio 

Campos). Conforme Alves (2005), entre as principais finalidades do Atheneu Sergipense 

estavam a oferta de instrução secundária de caráter literário e científico, com os cursos de 

                                                 
1
 O que, para mim, também foi um grato presente, em razão de eu também ser egresso desta escola, tendo 

estudado nela durante o ano de 1997.   
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Humanidade e Normal – aquele objetivava preparar os discentes para angariar o acesso a 

cursos superiores e, por esta razão, eram ministradas as disciplinas exigidas nos Exames de 

Preparatórios; este, tinha o intuito de formar professores para o quadro do magistério 

primário.  

O marco temporal para este estudo corresponde a 24 de outubro de 1870, com a 

criação do Atheneu Sergipense, a 24 de agosto de 1908, quando passou a vigorar, 

oficialmente, a partir do Decreto 556, o Regulamento da Instrução Pública, que equiparava os 

programas do ensino secundário aos do Colégio de Pedro II.  

Alves (2005) afirma que o Decreto 543 foi criado em 9 de outubro de 1906 com este 

intuito, qual seja: o de equiparação dos programas do ensino secundário aos do Colégio de 

Pedro II. Por conseguinte, o mesmo só foi efetivado dois anos depois com o Decreto 556 e, 

ainda assim, apesar de a legislação determinar que o Colégio de Pedro II deveria ser o padrão 

para os demais colégios de ensino secundário de estabelecimento público, a fim de ter a 

devida equiparação, Alves (2005) ressalva o fato de encontrar singularidades de práticas e 

ideias no Atheneu Sergipense – fato não peculiar a esta instituição de ensino, já que os liceus 

e ateneus provinciais, espalhados por todo o Império, também precisavam equiparar-se ao 

Colégio de Pedro II: 

 

Outra proposta apresentada com o intuito de resolver os problemas da 

instrução secundária foi a equiparação dos liceus provinciais ao Colégio 

Pedro II, os quais deveriam seguir rigorosamente, para serem equiparados, a 

forma de funcionamento do referido Colégio, ou seja, deveriam ter o mesmo 

plano de estudos e a mesma estrutura organizativa (FERRONATO, 2012, p. 

95). 

 

Também Vechia (2010) chama a atenção para o fato de os liceus e ateneus espalhados 

por diversas províncias precisarem equiparar seu cotidiano acadêmico ao do Colégio de Pedro 

II:  

 

Os dezesseis liceus existentes em 1854 e os vinte em 1872 eram 

incentivados a adequar seus planos de estudos e programas de ensino aos do 

Collegio de Pedro II, bem como adotar os mesmos livros didáticos, uma vez 

que os exames preparatórios, na maioria das vezes, deveriam ser realizados 

segundo os programas e os livros por ele adotados (VECHIA, 2010, p. 88). 

 

Em 13 de novembro de 1907, o Decreto 550 afirmava que o título de bacharel em 

Ciências e Letras seria conferido aos alunos com aprovação nos exames de madureza do 
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Curso Ginasial; posteriormente, em 24 de agosto de 1908, Alves (2005) diz que, com o 

Decreto 556: 

 

[...] saiu outro Regulamento do Ensino Secundário do Atheneu Sergipense, 

introduzindo-se o curso Ginasial e conferindo grau de Bacharel em Ciências 

e Letras àqueles alunos aprovados no exame de madureza, realizado após os 

seis anos do curso. Foi também esse o ano em que o Atheneu Sergipense 

recebeu sua equiparação ao Ginásio Nacional, conforme Ata da 

Congregação, datada de 1
o 

de dezembro de 1908, ocasião na qual seus 

membros solicitaram voto de louvor e congratulação ao Presidente do Estado 

de Sergipe – José Rodrigues da Costa Dórea –, pelo empenho para a 

efetivação da equiparação, fato que encheu de contentamento a “mocidade 

estudiosa de Sergipe” (ALVES, 2005, p. 10).  

 

A notícia de equiparação ao Ginásio Nacional foi recebida com júbilo pelos membros 

da Congregação e tal feito foi registrado nas Atas: 

 

O sr. Moreira Magalhães disse que indicou  que fosse lançado na acta um 

voto de congratulação e louvor mas. Ex. 
do  

sr. Presidente do Estado D
r
 José 

Magalhães da Costa Doria por haver sido o Atheneu Sergipense sobre os 

anspicios do s. ex. equiparado ao Gymasio Nacional, facto este de grande 

importância e alcance para o futuro do Estado de Sergipe, que tudo depende 

do grau  de desenvolvimento intellectual de sua mocidade. O sr. dr. Prado 

Sampaio propoz que o visto a A. ex. fosse apresentado por intermédio do 

ilustre director deste estabelecimento, presidente da Congregação (Ata da 

sessão da Congregação do Atheneu Sergipense de 1º de Dezembro de 1908). 

 

É neste cenário de autêntico entusiasmo que encontro o recorte para minha 

investigação, qual seja, a Geografia, e como ela consegue se perpetuar em meio a alterações 

que dizem respeito tanto no compito da própria história da disciplina escolar, quanto das 

mudanças pelas quais passavam a sociedade. 

Diante disso, ratifico que a ênfase neste estudo é para a história da disciplina escolar 

Geografia no Atheneu Sergipense, considerando-se indícios, entre os quais: legislações, atas, 

compêndios, horários, a fim de compreender quais os espaços e os tempos desta disciplina no 

campo escolar.  

Ressalvo ainda que o período que marca esta investigação é permeado por uma 

transição entre uma geografia não científica e uma geografia científica. Esta passou a ter, em 

se tratando de Brasil, maior expressão na década de 1920, com o triunfo no campo das 

prescrições oficiais de uma geografia científica, ou seja, Moderna. 

Neste sentido, a hipótese que norteia esta pesquisa é a de que, no período estudado, 

não houve a penetração da Geografia Moderna no ensino secundário do Atheneu Sergipense, 
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posto que estava norteado por uma Geografia não científica, já que os modelos priorizavam o 

quantificar e o descrever dos fatos, cuja aprendizagem estava estabelecida a partir da 

observação, leitura e repetição dos conteúdos transmitidos pelos lentes.  

Como o ensino da Geografia encontrava-se restrito ao campo epistemológico, 

implicaria explicações ou representações que poderiam não se tornar “bem compreendidas, 

devido ao alto grau de abstração, pois estavam longe da realidade conhecida do aluno” 

(SANTOS, 2005, p. 55). 

Diante disso, parto da ideia de que os estudos priorizavam conteúdos a partir de uma 

análise matemática, mnemônica; paulatinamente, começaram a apresentar nova possibilidade 

de perceber a pátria, a partir de vertentes nacionalistas, inspiradas nos ideais republicanos, 

quando os livros começaram a ser produzidos no Brasil e passaram a abordar mais 

especificamente questões alusivas ao país, direcionando o estudo da Geografia para uma 

melhor apreensão sobre a pátria.  

 Conforme tais fatos, pretendo investigar, a partir dos conteúdos, a disciplina de 

Geografia – no ensino secundário do Atheneu Sergipense, de forma específica. 

Neste interim, Alves (2005) sinaliza que, no Decreto 556 de 26 de agosto de 1908, os 

conteúdos da Geografia que precisavam ser priorizados deveriam estar divididos em “física, 

particularmente do Brasil, no primeiro ano, política e geral no segundo ano e corografia do 

Brasil no terceiro ano” (ALVES, 2005, p. 104), permitindo perceber a preocupação dos 

lentes
2
 de Geografia do Atheneu Sergipense em possibilitar aos discentes conhecimentos 

alusivos aos aspectos local, nacional e mundial.  

De tal modo, optei, neste estudo, por trabalhar com a história desta disciplina escolar, 

no período compreendido entre 1870 e 1908, tendo em vista o momento de transição entre a 

geografia epistemológica e a científica. 

Outrossim, ressalto que entendo por “disciplina escolar” constructo social, o qual 

precisa estar historicizado e, portanto, necessário se faz compreender as transformações pelas 

quais elas sofrem no decorrer dos tempos, tendo em vista que são dinâmicas e não estáticas. 

Neste sentido, ao averiguar os programas de estudos de Geografia, a partir das Atas da 

Congregação do Atheneu Sergipense e da pesquisa desenvolvida por Alves (2005), durante o 

período delimitado para este estudo, verifiquei que a denominação desta disciplina passou por 

                                                 
2
 Alves (2005, p. 144) esclarece que as nomenclaturas “lente” e “professor” representavam significações 

distintas neste período em análise: “A legislação usa a categoria de ‘professor’ para aquele que ministrava aulas 

de Desenho, e de ‘lente’ para os que liam as demais cadeiras (1899)”. A legislação a que a autora se refere é o 

art. 103 do Decreto 351, de 9 de junho de 1899. 
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algumas alterações: Geografia, Cosmografia e Corografia do Brasil (1877); Cosmografia, 

Geografia Geral e Geografia especial do Brasil (1882); Geografia e Cosmografia (1890); 

Geografia e Astronomia (1897); Geografia Geral e Corografia do Brasil, especialmente de 

Sergipe (1899). Referente ao material adotado para as aulas, mesmo havendo mudanças nos 

autores escolhidos, havia sempre a adoção de um compêndio e de um atlas para o trabalho 

com a Geografia; os conteúdos aludiam à geografia física, política e econômica geral, do 

Brasil e de Sergipe, além de conhecimentos de corografia e cosmografia. 

Santos (2004), na investigação que desenvolve sobre os livros didáticos de Sergipe, 

nos séculos XIX e XX, afirma que “a partir da configuração do campo educacional, as 

corografias sergipanas mostram que marcaram uma forte presença nas escolas do Estado, 

além de revelarem a importância que assumiram para o estabelecimento da disciplina 

Geografia” (SANTOS, 2004, p. 26), o que permite depreender que os estudos corográficos, ou 

seja, aqueles que realizavam descrições de cidades, estados e regiões, eram uma constante no 

Atheneu Sergipense.  

Diante disso, este estudo apresenta como principais objetivos: 

 

 Compreender como se originou a disciplina escolar Geografia no Brasil; 

 Analisar como se estabeleceram as diretrizes educacionais do ensino 

secundário e da Geografia no período compreendido entre 1870 e 1908; 

 Investigar se havia penetração da Geografia Moderna no currículo do ensino 

secundário no Atheneu Sergipense, durante o período delimitado deste estudo. 

 

A fim de alcançar os objetivos supracitados, adotei os conceitos de história do 

currículo, de Goodson (1995) e de cultura escolar, de Felgueiras (2010).  

Quanto à primeira conceituação, é mister a compreensão de Chervel (1990, p. 180) 

acerca da “disciplina escolar”, que a entende como fator emergente, consolida-se e naturaliza-

se, definindo-a como: “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”.  

 Chervel (1990, p. 200 – 203) afirma que as disciplinas escolares, além de 

possibilitarem a produção de conhecimento, exercem papel fundamental no processo de 

consolidação da escola, porquanto que “a organização interna da disciplina é, numa certa 

medida, produto da história”. Neste ponto, é fundamental e indispensável a ligação à 

conceituação chave desta pesquisa, qual seja: história das disciplinas escolares, que busca 

entender não o surgimento, mas sim, a trajetória de dado componente curricular. Por isso, a 
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ênfase a Goodson (1995).  

Para este estudioso, a figura do professor é de suma relevância no que tange ao 

desenvolvimento de práticas prescritas pelo sistema escolar, tendo em vista que elas ocorrem 

a partir de um currículo explícito e formal, mas também através de um currículo implícito e 

informal. 

Conforme Goodson (1995), o currículo implícito e informal é o que se determina em 

conformidade com as normas e os rituais de cada estabelecimento de ensino, pois se define no 

interior de cada escola; já o currículo explícito e formal “nos proporciona um testemunho, 

uma fonte documental, um mapa variável do terreno: é também um dos melhores guias 

oficiais sobre a estrutura institucionalizada da escolarização” (GOODSON, 1995, p. 240). Em 

razão do marco temporal desta pesquisa, somente é possível a investigação com o currículo 

sob esta última perspectiva. 

Neste sentido, é de suma relevância compreender o conceito de cultura escolar. Tal 

categoria é entendida por Felgueiras (2010) a partir da ideia de que: 

 

As actividades dos diversos actores no contexto escolar desenrolam-se num 

ambiente de uma cooperação aparentemente voluntária mas, na realidade, 

fortemente enquadrada por um conjunto de normas, que estipulam 

obrigações, localizações e hierarquização social (FELGUEIRAS, 2010, p. 

22). 

 

A autora acredita na existência de uma dinamicidade de relações diversas dentro do 

ambiente escolar, cuja cultura escolar estaria articulada em “espaço próprio, currículo 

estruturado por níveis de ensino e corpo profissional especializado” (FELGUEIRAS, 2010, p. 

25), registrando-a, assim, a partir de diferentes artefatos, produzidos por atores diversos, cuja 

percepção da escola precisa ser compreendida à luz dos arcabouços não apenas físico, mas 

também humano. 

Nesta acepção, a cultura escolar “remete para um conjunto de atitudes, sentimentos, 

sistema de pensamento e de conhecimentos ministrados na escola” (FELGUEIRAS, 2005, p. 

95). 

Além desses aspectos, também Julia (2001) pondera a importância do papel dos 

agentes para materializar a existência da própria cultura escolar, uma vez que “normas e 

práticas não podem ser analisadas sem se levar em conta o corpo profissional, os agentes que 

são obrigados a obedecer a essas normas e, portanto, a pôr em obra os dispositivos 

pedagógicos encarregados de facilitar a sua aplicação, a saber os professores” (JULIA, 2001, 
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p.15), levando-se em conta um conjunto de fatores no momento histórico, como: aspectos 

religiosos, políticos, sociais e econômicos. 

Diante disso, afirma que a cultura escolar não está presente apenas dentro do espaço 

escolar, mas também além dos muros da escola, já que “[...] pode-se buscar identificar, em um 

sentido mais amplo, modos de pensar e de agir largamente difundidos no interior de nossas 

sociedades, modos que não concebem a aquisição de conhecimentos e de habilidades senão 

por intermédios de processos formais de escolarização” (JULIA, 2001, p. 11). 

Para Felgueiras (2010) e Julia (2001), a cultura escolar permite moldar 

comportamentos, com o objetivo de formar moralmente as pessoas, disciplinando o corpo e 

direcionando as consciências. Nota-se, então, que para o trabalho com a cultura escolar são 

necessários também outros elementos – ideias pedagógicas, instituições educativas e espaço 

escolar – para melhor compreender as práticas escolares. 

Dessa forma, é mister considerar o entendimento da categoria “cultura escolar” para 

investigar a Geografia no Atheneu Sergipense no período delimitado para esta pesquisa, já 

que, a partir desta compreensão, depreende-se que a disciplina é, não somente o resultado, 

mas também fator responsável da cultura escolar, posta como objeto histórico por meio de 

princípios e propósitos presentes na escola, uma vez que a História das Disciplinas Escolares 

“[...] tenta identificar, tanto através das práticas de ensino utilizadas na sala de aula como 

através dos grandes objetivos que presidiram a constituição das disciplinas, o núcleo duro que 

pode constituir uma história renovada da educação” (JULIA, 2001, p. 13). 

Vidal e Schwartz (2010) trazem outros conceitos de pesquisadores sobre a 

compreensão da cultura escolar e afirmam que tais definições direcionam a cultura escolar 

para cinco questões principais: “espaços escolares, sujeitos da educação, tempos escolares, 

disciplinas escolares e cultura material escolar – articuladas em torno de dois eixos: o 

funcionamento interno da instituição e as relações que estabelecia com a sociedade e a 

cultura” (VIDAL e SCHWARTZ, 2010, p. 30). 

Apresentadas essas discussões iniciais, a cultura escolar é importante para melhor 

conhecer a escola e a relação desta com o período em que está inserida – como é o caso 

específico de práticas de ensino que possibilitaram a transmissão de saberes da Geografia no 

Atheneu Sergipense. 

Dessa forma, é perceptível que, apesar de as disciplinas escolares apresentarem uma 

conjuntura social, econômica, política e também cultural específicas, devem estar, ao mesmo 

tempo, inseridas em uma instituição específica e também compostas por: “[...] uma 

combinação, em proporções variáveis, conforme o caso, de vários constituintes: um ensino de 
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exposição, os exercícios, as práticas de incitação e de motivação e um aparelho decimológico 

[...]” (CHERVEL, 1990, p. 207). 

 A fim de conhecer aspectos concernentes à história de uma disciplina escolar, 

buscar-se-á reconstituir um dos elementos que compõe a disciplina escolar, qual seja: o 

conteúdo, para que, a partir dele seja possível compreender informações referentes à 

concepção da Geografia no período delimitado para este estudo em uma escola referência de 

estudos secundários em Sergipe. 

Nesse sentido, considerando-se a delimitação temporal para a investigação, a pesquisa 

centra-se em documentos alusivos aos anos compreendidos entre 1870 e 1908, cuja 

investigação depreende acervos do Centro de Educação e Memória do Atheneu Sergipense 

(CEMAS) e Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (IGHSE). Nestes arquivos, em 

especial, no CEMAS, a investigação prioriza os Livros de Atas da Congregação do Atheneu 

Sergipense, com a finalidade de encontrar indícios para uma análise cuidada do objeto de 

investigação, cujo estudo da materialidade documental ocorre a partir do levantamento, 

catalogação e interpretação das fontes, que são procedimentos metodológicos aplicados, 

visando seguir aos vestígios de como se constituiu a Geografia no período ora anunciado, 

tendo em vista que “todo documento é um monumento ou um texto, e nunca é ‘puro’, isto é, 

puramente objetivo” (LE GOFF, 2003, p. 30). 

Dado o exposto, a proposta desta investigação está organizada em três seções
3
. 

Na primeira, “Fazendo sua história: o campo científico e o campo escolar da 

Geografia”, viso a compreender melhor a história do Pensamento Geográfico, como também a 

trajetória desta ciência como disciplina escolar; para tal, adotarei fontes bibliográficas que 

discorram sobre a temática enunciada. 

A segunda seção “Geografia: uma disciplina escolar no Atheneu Sergipense” aponta 

para uma discussão de como ela se legitimou no Atheneu Sergipense, buscando compreender 

a contextualização desta disciplina escolar no espaço em que circunda esta pesquisa, ou seja: 

o Ensino Secundário no Atheneu Sergipense, cuja discussão ocorre a partir de fontes 

bibliográficas, principalmente, teses, dissertações, livros, artigos e dicionários relacionados ao 

referido campo de estudo. Já as práticas educacionais decorrentes a partir do ensino da 

Geografia, mais precisamente, buscando identificar os conteúdos trabalhados, evidenciando as 

mudanças e as permanências é o centro de discussão deste capítulo, o qual se embasará, 

                                                 
3
 O termo “Seções” é utilizado neste estudo como substitutivo para “Capítulos”, com a finalidade de cumprir as 

normas em vigor da ABNT, NBR 14724 (2011), bem como do Manual de Normas para elaboração de 

Dissertações e Teses do NPGEd (2012). 
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primordialmente em documentos como: Livro de Atas da Congregação do Atheneu, Estatutos, 

Regimentos, Leis e Decretos.  

A propositura para a última seção “Manuais didáticos: o ensinar e o aprender 

Geografia” menciona acerca de materiais didáticos adotados no ensino da Geografia 

referenciados nos Planos de Curso e nas Atas da Congregação do Atheneu Sergipense, os 

quais foram adquiridos em acervos públicos e/ou particulares. Neste caso, a partir de compras 

em sebos virtuais. 
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2. GEO (GRAFIA): FAZENDO SUA HISTÓRIA  

 

Nesta seção, apresento uma reflexão sobre a História do Pensamento Geográfico e da 

Geografia como disciplina escolar, a partir de pesquisas bibliográficas, com a finalidade de 

refletir sobre a história da Geografia, considerando-se a sua legitimação nos campos científico 

e escolar, com o intuito de entender como foi originada a disciplina escolar Geografia no 

Brasil. 

 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO DO PENSAMENTO GEOGRÁFICO 

 

Ganimi (2003, p. 38) explana que o caráter descritivo da Geografia tem registros 

“quando se designava por Geografia / geográficos os relatos de viagem, as noções e os 

escritos sobre os variados lugares, as idéias e as experiências acerca dos fenômenos naturais 

etc.”. Com o passar do tempo, as formas destinadas à maneira de entender Geografia 

mudavam à medida que alteravam também as formas de relações sociais e como a sociedade 

se desenvolvia. 

Diante disso, “as relações homem-natureza cresciam em complexidade, juntamente 

com as histórias e observações / descrições acerca do mundo dos seres e das coisas” 

(GANIMI, 2003, p. 39). 

Foi numa concepção descritiva que a Geografia se consolidou como disciplina escolar, 

abordando países e povos, a partir de compêndios informativos, descritivos e desprovidos de 

análise crítica.  

De acordo com Goodson (1990), são duas perspectivas principais para explicar as 

disciplinas escolares: a sociológica e a filosófica, a fim de se ter uma interação social. A 

perspectiva sociológica traz estudos realizados por sociólogos anteriores a Musgrove
4
 e que 

revelaram que: a educação é instrumento de classe dominante (Marx); o conhecimento posto 

como escolar está associado ao conhecimento proveniente por grupos bem postos em relação 

ao poder (Gramsci); a sociedade seleciona, classifica, transmite e avalia o conhecimento 

educacional, entendido como público, no momento em que esse conhecimento consegue 

refletir tanto a distribuição de poder, quanto os princípios de controle social (Bernstein); a 

seleção e a organização do conhecimento provenientes por quem ocupa posições de poder 

permitem gerar discussões sociológicas frutíferas sobre os currículos (Young). 

                                                 
4
 Para Musgrove, os estudos das matérias tiveram início nas escolas elementares e secundárias (GOODSON, 

1990). 
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A partir das colocações dos estudiosos, o autor afirma então que grupos dominantes 

indeterminados exercem controle sobre outros e que a autonomia da escola, no que se refere a 

currículo, é extremamente limitada, pois já se tem uma pré-determinação do que se deve 

trabalhar. Diante disso, Goodson (1990) assegura que, para Young, os planos de estudo 

deveriam ser elaborados por aqueles que vivenciam a escola e não, por quem está externo a 

ela. 

A exemplo, cita a Reprodução de Bourdieu, que relata os resultados de sua pesquisa 

em uma universidade, focando, em um dos momentos, o exame dentro da estrutura e da 

história do sistema educacional. 

Por fim, tais estudos defendem o pensamento de que as matérias escolares estão 

inseridas dentro da análise de um processo em que grupos dominantes indeterminados 

exercem controle sobre grupos supostamente dominados no âmbito da sistemática de 

apropriação do conhecimento escolar. 

Em conformidade com a perspectiva filosófica, Goodson (1990) afirma que ela é 

sintetizada pelo trabalho de Hirst e Peters, e o de Phenix. Segundo Hirst, o centro de todo 

desenvolvimento intelectual de uma criança é intelectual e, além disso, todos são capazes de 

se apropriar de formas linguísticas e abstratas de pensamento. Para Hirst e Peters, os objetivos 

centrais da educação devem estar associados ao desenvolvimento da mente; por isso, as 

matérias escolares devem ser derivadas e organizadas. De acordo com Phenix, o teste geral, a 

que deve ser submetida uma disciplina, deve estar associado a pessoas capazes de justificar os 

padrões adotados. 

Diante de tais aspectos, Goodson (1990) afirma que: 

 

A visão subsequente das matérias escolares como sendo derivadas do melhor 

trabalho de acadêmicos é geralmente aceita tanto por educadores quanto por 

leigos. É uma visão sustentada por porta-vozes governamentais e agências 

educacionais, associações de disciplinas e, talvez, de forma mais importante, 

pela mídia (GOODSON, 1990, p. 234). 

 

Por isso, a assertiva de que as matérias escolares derivam das disciplinas intelectuais, 

ou formas de conhecimento apresenta alguns paradoxos, a saber: a conjuntura escolar diverge 

da universitária; matérias escolares não apresentam relação com a disciplina-base, ou, muitas 

vezes, tais matérias representam comunidades autônomas. 

Assim sendo, o isolamento, ou autonomia das matérias escolares, pode estar 

relacionado ao estágio de evolução das matérias, as quais, em muitos momentos, precedem 

cronologicamente, de suas disciplinas-mãe. Nesse interim, “a matéria escolar em 
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desenvolvimento realmente causa a criação de uma base universitária para a disciplina de 

forma que professores secundários das matérias escolares possam ser treinados” (GOODSON, 

1990, p. 235). Com a Geografia, a base não é a universidade e sim, a escola.  

Ao analisar a evolução da matéria ciências, por exemplo, Layton percebeu três 

estágios de desenvolvimento: no primeiro deles, o século XIX, assegurou-se o horário escolar, 

com a justificativa de ser uma matéria pertinente e útil; no segundo e intermediário estágio: a 

lógica interna e a disciplina da matéria tornaram-se influentes sobre a seleção e a organização 

do conteúdo; por fim, no estágio final, o estabelecimento de regras, valores e os professores 

constituíram um corpo profissional. 

No caso específico da Geografia, na Inglaterra, relatado por Goodson (1990), apenas 

no final do século XIX, ela começou a garantir lugar nos currículos escolares – estágio 

semelhante ao primeiro momento da ciência relatada por Layton; diante de tal aspecto, a 

matéria começou a atrair mais professores. 

Somente em 1887, H. T. Mackinder, um dos pais fundadores da Geografia, formulou a 

seguinte questão: “Como a Geografia pode se tornar uma disciplina?” – o que, para ele, a 

Geografia somente iria estabelecer sua credencial tanto intelectual, quanto pedagógica, nas 

escolas elementares, possibilitando conhecimentos utilitários e pedagógicos no processo de 

formação de crianças operárias. 

Em 1875, a referida matéria foi adicionada à lista principal de “matérias de aulas” a 

serem objeto de exame nas Escolas Elementares; em 1893, foi fundada a Associação 

Geográfica com o propósito de estimular não apenas o conhecimento da geografia, mas 

também o seu ensino em todas as categorias de instituições educacionais; em 1917, exames 

externos foram fatores definidores nos currículos secundários. Nesse ínterim, a Geografia foi 

inserida em regulamentos para certificações elementares e secundárias como matéria 

principal. 

Conforme estratégia de Mackinder, quatro pontos foram fundamentais para estabelecer 

a matéria Geografia: estimulá-la nas escolas universitárias; inserir o ensino da Geografia nas 

mãos de um professor treinado; discutir e experimentar os melhores métodos a serem 

adotados nos exames e selecionar conteúdos por professores práticos de geografia. 

Quanto às escolas metodológicas da Geografia Moderna, que tiveram grande 

contribuição ao ensino secundário, foram: a Escola Alemã; a Escola Norte-America e a 

Escola Francesa (GOODSON, 1990). 
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A Geografia Comparada, obra escrita por Karl Ritter, introduziu as discussões 

direcionadas à denominada Escola Alemã
5
, cuja metodologia peculiar é alusiva à Geografia 

Geral, ou seja, o estudo sistemático de fenômenos – sejam físicos, sejam humanos – que 

acontecem na superfície terrestre.  

Esta Escola
6
 contribuiu sobremaneira com reformas referentes aos procedimentos 

didáticos adotados para o ensino da Geografia, buscando conhecer a totalidade de seu objeto 

de estudo, conhecendo-o em partes, a partir de aspectos diferentes.  

Por conseguinte, Pedroso (1966, p. 475) salienta que não é apenas em razão de ela 

estruturar: “os fenômenos por seus aspectos especiais, não foge aos princípios básicos da 

Geografia. Assim, tanto a obra de Ritter como a de Ratzel têm um fundo determinista, pois 

ambas procuram explicar a evolução política e econômica pelo patrimônio territorial e pela 

posição geográfica”.  

Assim sendo, para a Escola Alemã, a Geografia Geral subdivide-se em Geografia 

Física e Humana. Esta abarca a Geografia Política e a Geografia Econômica; aquela, a 

Morfologia, a Climatologia e a Biogeografia. Ambas as classificações podem ainda ser 

subdividas em outras partes, a depender do conteúdo geográfico, como: Hidrografia, ou 

Oceanografia, por exemplo. No caso da Geografia Astronômica, também conhecida como 

Geografia Matemática, cujos estudos antecedem os da Geografia Física, pode também ser 

considerada como uma terceira subdivisão da Geografia Geral. 

Referente à Escola Norte-Americana, suas bases estão na Escola Alemã, em especial, 

conforme explica Pedroso (1966, p. 475) na “Geologia de Richthofen, na Morfologia de 

Penck e na Climatologia de Hann”. 

Caracterizada como um procedimento elucidativo da Geografia, cujos princípios são a 

analogia e a causalidade, de forma geral, “a escola norte-americana pretende dar à explicação 

causal um sentido uniforme, partindo sempre do solo e do clima, colocando, assim, a 

Geografia Física em função da Geologia e da Climatologia” (PEDROSO, 1966, p. 476). 

Tal pensamento deve-se ao astrônomo William Morris Davis que, ao estudar sobre a 

evolução do relevo e da hidrografia da Pensilvânia, percebeu a existência de uma erosão 

                                                 
5
 Nesta Escola, destacam-se os pensadores: “Humboldt, Eschwege, Ritter, Ratzel, Hann, Penck, Richthofen, 

Wegener e o austríaco Suess [os quais] imprimiram novas diretrizes à observação e explicação geográfica, 

principalmente Humboldt e Ritter, considerados os pais da Geografia moderna” (PEDROSO, 1966, p. 475). 
6
 Para Pedroso (1966, p. 475), “contribuíram para a formação dessa escola os geógrafos Albrecht Penck com a 

Morfologia, Julius Hann com a Climatologia e Frederick Ratzel com a Antropogeografia”. 
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continental sobre a formação das superfícies, denominando-as peneplanícies. Dessa maneira, 

estabeleceu o ciclo da erosão e da sedimentação
7
. 

A pesquisa do astrônomo provocou alterações substanciais no objeto e nos 

procedimentos metodológicos da Geografia, possibilitando a abertura para uma nova ciência: 

a Geomorfologia (responsável por estudar as formas do relevo). Dessa forma: 

 

Para os seguidores de Davis ou, melhor, aquêles que se ativeram ao 

postulado da permanência, a Geomorfologia tomou-se um ramo da 

Geologia, um substitutivo, por assim dizer, da Geologia Dinâmica. Mas os 

europeus e, particularmente, os franceses preferiram considerá-la como 

ciência intermediária entre a Geologia e a Geografia Física (PEDROSO, 

1966, p. 476). 

 

Referente à Escola Francesa, também teve suas origens na Escola Alemã, ou, mais 

precisamente, nas pesquisas de Humboldt. Apesar de Réclus, Lapparent, Brunhes e Vallaux 

contribuírem de forma significativa com a Geografia na França, foi Vidal de La Blache
8
 que 

concebeu o método da Geografia Regional, cuja Escola Francesa está pautada e apresenta 

como finalidade central desenvolver os estudos dos fatores geográficos, entre os quais: a 

paisagem natural, inter-relacionando fatores físicos e humanos. Dessa maneira, Pedroso 

(1966) informa que o método adotado pela Escola Francesa: 

 
É sintético-analítico. Inicialmente, a síntese pela definição de região natural, 

tomada em seus caracteres básicos, desde o relêvo e a hidrografia. Depois, a 

análise comparativa. Em tudo, Geografia Física e Geografia Humana não se 

separam. O sentido descritivo, mas explicativo, em lugar de simplesmente 

descritivo, dá um sabor especial ao estudo, provocando maior interêsse do 

                                                 
7
 “O mérito próprio de Davis” — diz Baulig, em Essais de Géomorphologie, pág. 17 — “consistiu em construir, 

têrmo a têrmo, as séries evolutivas, assinalando, para cada estádio, a interdependência das formas associadas: 

séries ideais de formas-tipos, estabelecidas por um esforço de imaginação, mas derivadas pela generalização da 

realidade observável. É pela relação com essas formas- tiipos, providas de normas apropriadas e figuradas em 

seus traços essenciais, que as paisagens reais poderão ser, ao mesmo tempo, descritas e explicadas 

genèricamente”. Após longa controvérsia com os Penck (pai e filho), Davis deu maior solidez à sua idéia ou 

sistema, que tomou cunho de verdadeira escola metodológica, dando um sentido à pesquisa geográfica, isto é, 

fazendo-a partir da Geologia (PEDROSO, 1966, p. 476). 
8
 De acordo com Pedroso (1966, p. 477), Vidal de La Blache foi o grande compositor da Geografia. Com os seus 

discípulos, produziu a mais completa e ordenada obra geográfica, considerada: “uma obra monumental em que 

não sabemos o que admirar, se as descrições maravilhosas das nações ou a perfeita e racional coordenação entre 

os fatores regionais. Daí podemos avaliar quanto lhe devem os professores da matéria, não só pelos manuais por 

êle orientados, como também pelo método científico que consolidou e generalizou e tão bem serviu ao ensino. 

Por outro lado, o mestre francês colocou um ponto final na secular contenda determinismo-ariitrismo, dando 

oportunidade à criação do possibilismo geográfico, que é o meio têrmo, o denominador comum das duas 

influências. O que realça sua obra extraordinária é o fato de constituir uma verdadeira escola, uma completa 

escola, que imprimiu à ciência geográfica o maior avanço de todos os tempos. Os livros de La Blache, bem 

como os que seus discípulos elaboraram sob sua orientação, feitos há mais de 30 anos, ainda são indispensáveis 

a quem, em qualquer tempo, se dedicar à Geografia. [...]. Entre os discípulos e continuadores de La Blache 

figuram Emanuel de Mar- tonne, Démangeon, Pierre Denis, René Clozier, Camená de Almeida, Max Sorre, 

Gallois, Margerie, Georges Chabot, Deffontaines, Péret, Monbeig e o brasileiro Delgado de Carvalho”. 
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estudante, levando-o por conseqüência, a esforçar-se mais (PEDROSO, 

1966, p. 477). 

 

Assim sendo, nesta Escola, a metodologia adotada apresenta como uma das 

finalidades apresentar segurança ao ensino, como, por exemplo, trabalhar com mais prática 

as cartas geográficas
9
. Desta maneira, posto como um bom método de trabalho por apresentar 

a parte teórica de forma mais próxima da prática, da realidade do aluno, o método 

lablacheano foi posto como o melhor adaptado ao ensino da Geografia do período em que 

esta investigação está inserida, por exaltar “o sistema didático conhecido por projetos, 

constituído de planejamentos e execuções coletivas, tertúlias e seminários, ou o processo da 

elaboração de monografias da feitura individual [...]” (PEDROSO, 1966, p. 477). 

Neste sentido, a escola lablacheana tem a finalidade de perceber o conjunto geográfico 

a partir de regiões naturais, a fim de que o aluno compreenda a paisagem de forma funcional, 

ou seja, o desenvolvimento da paisagem natural para a cultural, considerando-se os meios em 

que vive, a idade do estudante para a apropriação dos conhecimentos, além da necessidade 

em considerar os recursos locais, “por isso, tanto serve às pesquisas diretas sôbre a paisagem, 

como se adapta à aprendizagem em classe, em livros, em laboratórios. É um método de 

investigação científica perfeitamente adaptável ao ensino da matéria nos cursos secundários” 

(PEDROSO, 1966, p. 477). 

Diante de tais fatos, é possível perceber que a Escola Francesa apresentava a 

preocupação de que o professor de Geografia apresentasse uma conexão entre o fator 

geográfico e o argumento histórico; o espaço e o tempo; a exposição e a narrativa, no intuito 

de que o aluno conseguisse, a partir de tal procedimento metodológico, apresentar uma visão 

ampla do campo geográfico, conhecendo e relacionando causas e consequências. 

 

 

                                                 
9
 Pedroso (1966, p. 477 – 477) exemplifica como, na prática, o método de la Blache pode ser executado, 

demonstrando uma aula prática a partir do trabalho de Camená de Almeida, discípulo de La Blache, “sôbre os 

Estados Unidos, no livro L’Amérique, de caráter didático, ao descrever a região natural formada pelas extensas 

planícies centrais e os grandes vales. Após um rápido estudo dos contornos orográficos e do declive e origem da 

planície, os processos de erosão, há uma apreciação gradual e sistemática dos grandes caudais. À medida que a 

descrição explicativa vai caminhando, como se estivesse em viagem, o leitor toma conhecimento das 

comunicações entre as regiões, as cidades, dos recursos agrícolas e industriais. Os usos e costumes, a marcha do 

povoamento, etc., também são relatados. Os fatos acidentais (blizzard, chinook, enchentes), hoje tão 

importantes, a ponto de constituírem um estudo especial (Geografia das Calamidades), são apontados à 

margem, em itálico, por meio de narrativas colhidas de testemunhas visuais. Dêsse modo, a cidade vem 

enquadrada na sua verdadeira paisagem física, com o clima dependendo da montanha, com o comércio 

dependendo do rio e das estradas, com a agricultura em função do clima, do solo e do comércio. Para a 

Geografia de Campo, tão salutar e interessante, é, sem dúvida, o método natural”. 
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2.2 A GEOGRAFIA COMO DISCIPLINA ESCOLAR: CONTRIBUIÇÕES DO 

PENSAMENTO GEOGRÁFICO PARA O ENSINO 

 

De acordo com o que foi discutido no tópico anterior, é visível como cada uma das 

três grandes Escolas metodológicas apresentam contribuições salutares para o ensino da 

Geografia. Desse modo, é válido lembrar que mesmo que cada uma delas tenha deixado seu 

legado ao ensino e tenham sido provenientes da Escola Alemã, a convivência não foi pacífica, 

choques de ideias e discussões sobre qual a melhor maneira de se ensinar foi tema de debates 

entre os estudiosos da área por muito tempo
10

. 

Assim, as três grandes escolas defrontaram-se primeiramente no XVII Congresso 

Internacional de Geografia, realizado em agosto de 1952, em Washington, com a presença de 

grandes pesquisadores e representantes de cada uma das áreas. Neste Congresso, houve, 

digamos que a “reconciliação” entre as três Escolas metodológicas chegando-se ao consenso 

de que é possível haver: “uma escola universal, tendo como finalidade a Geografia Regional, 

e como meio a Geografia Geral, partindo do solo e do clima para a atividade humana” 

(PEDROSO, 1966, p. 478). 

 No caso específico do Brasil, o método da Geografia Geral prosseguiu por muito 

tempo. Em razão disso, predominavam nos programas escolares a metodologia de ensino 

alusiva à escola alemã, que ofereciam à Geografia, primordialmente, conteúdos de aspecto 

memorativo, em detrimento da racionalização.  

Honeybone, sob a influência norte-americana, acreditava que a metodologia de ensino 

deveria estar relacionada à experiência cotidiana das crianças. Por isso, no campo da 

geografia, a abordagem deveria referir-se à vida e ao trabalho dos homens; por volta de 1939, 

a Geografia se desequilibrou, a síntese geográfica foi abandonada e o valor educacional se 

perdeu nas generalizações sociais e econômicas. Por isso, a grande problemática estava em 

estabelecer departamentos nas universidades para formar geógrafos e promover mudanças 

graduais na matéria, com argumentos mais acadêmicos e, consequentemente, desenvolver 

                                                 
10

Entre os debates suscitados pelas diferenças doutrinárias, nessa memorável tertúlia científica, destacaram-se os 

da Seção de Geografia Regional, principalmente com a apresentação do trabalho Valor científico ãa Geografia 

Regional, de autoria do professor Georges Chabot, da França. [...]. A tese do Prof. Chabot, que visava a realçar 

os méritos da Geografia Regional de Vidal de La Blache, sofreu forte contestação por parte do Prof. Bobek, da 

Áustria e do Prof. Visher, dos Estados Unidos, alegando o primeiro que a aprovação da tese seria a morte da 

Geografia Geral, e o segundo achando impraticável o sistema proposto. Mas o Prof. Chabot, em brilhante 

argumentação, mostrou que a Geografia Regional pode ser adotada como aplicação da Geografia Geral, [...]. 

Assim, o Congresso deliberou a existência simultânea das duas escolas, deixando a critério de cada geógrafo o 

sentido da explicação, que tanto pode ser da Geografia Geral para a Regional, como desta para aquela, por meio 

de análise dos fatos observados. O primeiro sentido, entretanto, é mais racional, pois nêle se encaixa também a 

escola norte-americana (PEDROSO, 1966, p. 477 – 478).  
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atitude de espírito e modo de pensamento característico da matéria, buscando apresentá-la de 

forma mais acadêmica – fato que gerou pressão às universidades para responder à demanda 

por treinamento de especialistas em Geografia. 

Desta forma, o período de 1945 denotou ser crítico no processo de aceitação e 

consolidação da Geografia dentro do setor universitário; após a segunda Guerra, os geógrafos 

passaram a dirigir seus departamentos e, em grande parte das universidades, a matéria passou 

a ter um centro reconhecível de identidade; na metade dos anos 50, a geografia alcançou o 

estágio final da classificação de Layton – aceitação de uma matéria. Nesse momento, de fato, 

a seleção do conteúdo passou a ser realizada por julgamentos e práticas de acadêmicos e 

especialistas que passaram a conduzir os exames na área. O fato de a Geografia ter alcançado 

o estágio final sugerido por Layton fez surgir uma nova preocupação: até quando a matéria se 

manterá unida? Tal preocupação também está presente entre os profissionais da área, os quais 

afirmam que: “as técnicas de estudo estão mudando mais rapidamente na geografia moderna 

que em qualquer período anterior na história da matéria” (GOODSON, 1990, p. 246). 

Esta assertiva permite compreender que as mudanças ocorridas no campo da Geografia 

não foram provenientes das universidades, mas sim das escolas. Nas últimas décadas, os 

receios sobre a “nova geografia” parecem ter cessado e um período de consolidação foi 

estabelecido, enquanto que as percepções de uma matéria em crise atenuaram-se 

significativamente, posto que a mudança significativa no centro da Geografia refere-se à 

utilização do Método Científico para tratar os problemas – fato que permitiu pensar a 

Geografia como uma disciplina de pesquisa. 

 Posteriormente, esforços de professores como Delgado de Carvalho, além de outros 

fatores como: a instalação das Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras e a criação do IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) contribuíram significativamente para alterar a 

realidade pela qual era não apenas vista a Geografia, mas também como era trabalhada nas 

escolas. Neste caso específico, constituiu-se como disciplina básica e autônoma nos cursos 

primário, secundário, profissional, além de também estar presente em uma seção especial nas 

faculdades de Filosofia, Ciências e Letras.  

Segundo Goodson (1990), na década de 70 do século XX: 

 

[...] a Geografia tinha terminado sua “longa marcha” em direção à aceitação 

como uma disciplina acadêmica: de agora em diante seu futuro seria na 

verdade determinado não nas salas de aula das escolas elementares e 

secundárias, mas nos “campos de batalha intelectuais das universidades” 

(GOODSON, 1990, p. 248 e 249). 
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 Conforme aspectos evidenciados, é notório que a Geografia se tornou uma disciplina a 

partir de um longo processo e que a história da disciplina Geografia ocorreu em ordem 

inversa, ao que comumente costuma acontecer, pois “pode ser vista como um esforço por 

parte de grupos de baixo status situados no nível da escola para progressivamente se apoderar 

de áreas no interior do setor universitário” (GOODSON, 1990, p. 249).  

Referente ao fato de haver, ou não, uma escola autêntica de Geografia no Brasil, 

Pedroso (1966) explana que, apesar de não haver esta Escola, existe: 

 

[...] pelo menos um sistema propriamente brasileiro, que é o adotado pela 

Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB), na realização de suas 

assembléias anuais, quando, então, planeja e executa levantamentos 

geográficos regionais, por meio de equipes paralelas cujos relatórios são 

discutidos em seminários imediatos, para serem incluídos nos anais. Das 

reuniões da AGB participam, geralmente, geógrafos do Brasil inteiro. Cada 

especialista pode dedicar-se ao assunto de sua predileção, pesquisando, 

inquirindo, fotografando, desenhando esquemas e traçando cartogramas, 

tudo mediante um plano geral prèviamente organizado, de modo que, em 

todos os grupos excursionistas, haja sempre geógrafos capacitados para êsses 

tão variados estudos que a complexidade da Geografia acarreta. Nesse modo 

de se fazer um levantamento geográfico mais rápido, imediato e coletivo e 

no alto espírito de uma cooperação leal e franca, sob um tom, assim, 

esportivo e democrático, numa espécie de mutirão cultural, é que se 

encontra, de fato, uma certa originalidade da escola brasileira. No mais, a 

AGB opera como as demais instituições: teses, simpósios, mesas-redondas, 

boletins, visitas, recepções (PEDROSO, 1966, p. 479). 

 

Quanto aos estágios na evolução da Geografia, eles seguem substancialmente o 

modelo provisório de Layton; a definição da Geografia através das universidades, e não pelas 

escolas, substituiu qualquer tendência pedagógica ou utilitária da disciplina – o que fez com 

que os argumentos a direcionassem para um rigor acadêmico, cujo principal objetivo seria o 

de desenvolver “uma atitude de espírito e um modo de pensamento característico da matéria” 

(GOODSON, 1990, p. 250). 

O lançamento da Nova Geografia, aspirando ao rigor científico, pode ser 

compreendido como uma possibilidade de estabelecer o status da Geografia nas 

universidades, a fim de conseguir paridade com outras disciplinas universitárias; o status da 

Geografia é acompanhado por oportunidades para controlar mais recursos e mais dinheiro, 

cuja conexão entre status acadêmico e recursos é característica fundamental do sistema 

educacional. 

A situação da Geografia revela a existência de concepções errôneas nas principais 

explicações filosóficas e sociológicas, considerando-se o perfil evolucionário descrito para as 
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ciências proposto por Layton; a perspectiva filosófica sustenta a argumentação de que as 

matérias escolares se originam de “formas”, ou campos de conhecimento, ou disciplinas – o 

que se percebe com a Geografia é que ela não seguiu essa ordem. As explicações 

sociológicas, por sua vez, explicam que o controle das matérias escolares reflete um padrão 

contínuo de dominação-generalizada; por sua vez, o estudo das matérias escolares em 

evolução demonstra que os “grupos dominados” também podem ser vistos ativamente em 

ação. 

No caso específico da disciplina escolar de Geografia, no Brasil, seu percurso também 

foi semelhante ao relatado por Goodson (1990), para a Inglaterra: ela não nasceu nas 

Academias, mas sim, nas escolas elementares: “Aqui a produção escolar era praticamente a 

única existente e, posteriormente passou a andar paralelo à academia” (ALBUQUERQUE, 

2011, p. 25). A autora lembra ainda que, apesar de Institutos Históricos e Geográficos 

publicarem trabalhos de cunho geográfico, eles não tinham caráter acadêmico. 

Albuquerque (2011) informa que, comumente, costuma-se dividir a Geografia em dois 

momentos: o primeiro, de 1830 a 1910 – período em que a Geografia é constituída como 

disciplina escolar; e o segundo, de 1911 a 1930 – institucionalização da Geografia acadêmica. 

Por conseguinte, tal delimitação é por ela questionada, posto que: 

 

Essa simplificação aglutina abordagens muito distintas e compreende tanto a 

produção elaborada antes da introdução de uma Geografia científica no 

Brasil, quanto às produções modernas [...] não se considera as diferentes 

abordagens que fundam essas correntes de pensamentos, especialmente, 

quando se trata da produção voltada para a escola (ALBUQUERQUE, 2011, 

p. 22). 

 

Diante de tal justificativa, a autora pensa ser mais coerente a periodização apresentada 

por Rocha apud Albuquerque (2011). Segundo a perspectiva apresentada por este 

pesquisador, a Geografia seria organizada da seguinte maneira: primeiro momento (Geografia 

Clássica): período colonial até o início do século XX; segundo momento (Geografia 

Moderna): inserção das ideias de Delgado de Carvalho
11

 até a década de 1970
12

 e o terceiro 

                                                 
11

 Delgado de Carvalho foi, sem dúvida, um dos principais responsáveis para fazer com que a Geografia crítica 

passasse a integrar o currículo das escolas no Brasil. Seu pai era brasileiro. Estudou Direito na Universidade de 

Lausanne e Ciências Políticas em Paris. Fez Diplomacia, com uma passagem pela London School of Economics. 

Chegou ao Brasil na primeira década do século XX. Lançou seu livro "Le Bresil Meridional", em 1910, 

tornando-se importante referência para os estudos geográficos no país. Atuou no Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro e na Sociedade Geográfica do Rio de Janeiro (1920). Participou da fundação do Conselho Nacional de 

Geografia e assinou o Manifesto dos Pioneiros da Educação. No Magistério, lecionou em várias Instituições, 

entre elas, no Colégio de Pedro II (Geografia, Sociologia e Inglês). Posteriormente, organizou o Curso Livre 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Lausanne
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Lausanne
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diplomacia
http://pt.wikipedia.org/wiki/London_School_of_Economics
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Hist%C3%B3rico_e_Geogr%C3%A1fico_Brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Hist%C3%B3rico_e_Geogr%C3%A1fico_Brasileiro
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociedade_Geogr%C3%A1fica_do_Rio_de_Janeiro&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/1920
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Conselho_Nacional_de_Geografia&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Conselho_Nacional_de_Geografia&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%A9gio_Pedro_II
http://pt.wikipedia.org/wiki/Geografia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
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momento “corresponde aos resultados dos debates acerca das geografias críticas e da relação 

dessas com as produções pedagógicas [...]” (ALBUQUERQUE, 2011, p. 24). 

É sob esta última perspectiva que compreendo a Geografia inserida no processo 

histórico das disciplinas escolares, por permitir melhor entender as transformações pelas quais 

a disciplina sofreu concomitante a mudanças em diferentes espaços por ela circundados – seja 

o escolar, seja o acadêmico – mas portadora de práticas, de representações e de uma cultura 

escolar que lhe é própria.  

Assim sendo, para melhor compreender os espaços e os tempos desta disciplina 

escolar, necessário se faz conhecer seu percurso.  

Nesta trajetória, é mister salientar que um dos primeiros referenciais que exerceu 

influência significativa para os lentes de Geografia do período em que está centrada esta 

investigação foi a Corografia Brasílica, publicada pela Imprensa Régia em 1817, pelo Padre 

Manuel Aires de Casal.  

Apenas com a criação do Colégio de Pedro II, em 1837, com o Decreto de 2 de 

dezembro do mesmo ano, a Geografia foi regulamentada oficialmente como disciplina 

autônoma no plano de estudos brasileiro, que, mesmo assim, apesar de reformas sucessivas 

pelas quais passaram o Colégio de Pedro II e seus congêneres, o ensino de Geografia 

conservou-se, praticamente, sem mudanças, posto que preservava suas propriedades de “nítida 

orientação clássica, ou seja, a Geografia descritiva, mnemônica, enciclopédica [...]” (ROCHA, 

1996, p. 178).   

Por conseguinte, Albuquerque (2011) questiona o pensamento de que a legitimação da 

Geografia como disciplina de ensino ocorreu somente com a institucionalização do Colégio 

de Pedro II, tendo em vista a existência de indícios de que outros liceus provinciais foram 

fundados em data anterior ao que era referência no Império brasileiro
13

.  

                                                                                                                                                         
Superior de Geografia (1926) destinado à atualização dos professores do Ensino Fundamental. Disponível em: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Delgado_de_Carvalho, com algumas adaptações. Acesso em 20 out. 2013. 
12

 É válido ainda lembrar que a Geografia passou a ser uma das mais importantes disciplinas escolares no 

período da ditadura militar implantada por Getúlio Vargas nos anos 1940, em razão do papel por ela estabelecido 

de legitimar na sociedade o patriotismo; por isto, passou a ser obrigatória em todo o território nacional “devido 

ao papel que lhe foi destinado pelos detentores do poder de Estado” (ROCHA, 1998, p. 7). 
13

 A autora cita estudos de Pinheiro e Cury (2004) e Ferronato (2008), informando que: “no Lyceu Provincial da 

Parahyba, criado em 1836, a disciplina Geografia era parte da cadeira de retórica e somente foi instituída como 

disciplina a partir de 1839, portanto posteriormente ao Colégio Pedro II. Entretanto, José Baptista de Melo 

(1986) afirma que, no ano de 1831, foi criado um curso superior pelo então governador da província da Parayba, 

Dr. José Tomaz Nabuco de Araújo. Esse curso, que posteriormente constituiu o Liceu Paraibano, teve como 

disciplinas elencadas no currículo: filosofia racional e moral, retórica, Geografia e elementos de história. O 

mesmo autor afirma ainda que no ano seguinte, as vagas para essas disciplinas foram preenchidas. Outro fato 

relevante deve ser ressaltado, segundo Veiga (2007): a disciplina Geografia consta da organização das classes de 

leitura de ensino mútuo de 1833” (ALBUQUERQUE, 2011, p. 37 – 38). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1926
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_Fundamental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Delgado_de_Carvalho
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Outro indício importante apontado pela autora refere-se também à localização do 

Compêndio de Geographia Elementar
14

, de 1836 (ano anterior à fundação do Colégio de 

Pedro II), destinado a escolas brasileiras de ensino secundário – o que permite depreender que 

era destinado à Geografia então já existente, contrariando a ideia de que a Geografia se 

institucionaliza como disciplina escolar com o Colégio de Pedro II, demonstrando que ela já 

era ministrada no ensino secundário em período anterior a ele. 

Outra questão levantada pelos estudiosos da Historiografia da Geografia refere-se ao 

fato de que a Geografia foi introduzida com fins de veicular o seu ensino à ideologia do 

nacionalismo patriótico, dado que todo o material utilizado era importado: 

 

Nas primeiras décadas da história desta disciplina no Brasil, estudávamos 

não só a geografia prescrita para a França, como o fazíamos através do 

vernáculo francês, o que nos parece muito estranho para uma aprendizagem 

que deveria, segundo afirmam, contribuir, desde sua implementação em 

nossos currículos, com a construção da pátria brasileira” (ROCHA, 1997, p. 

5). 

 

Este questionamento é pertinente, visto que o ensino das elites estruturado no Império 

brasileiro adveio do exterior, mais especificamente, o modelo educacional e o plano de 

estudos implantado foi o francês: “Foi da França que se ‘transplantou’ o ideal de educação, o 

modelo de organização escolar, a forma, bem como os conteúdos adotados pelas disciplinas” 

(ROCHA, 1997, p. 2). 

No caso específico da Geografia escolar ensinada nos liceus e ateneus brasileiros, 

reproduziram-se, praticamente, na íntegra, os conteúdos ministrados e, consequentemente, os 

compêndios adotados nos liceus franceses: 

 

Inúmeros estudantes brasileiros aprenderam Geografia exclusivamente pelas 

páginas do “Manuel de Baccalaureat” e do “Atlas Delamanche”, e mesmo 

quando começaram a surgir os compêndios nacionais, estes tentavam a todo 

custo se aproximar (isso quando eles próprios não eram meras traduções) o 

máximo possível das publicações francesas (ROCHA, 1997, p. 2 – 3). 

 

O modelo francês e os voltados para o olhar descritivo do ensino, ainda que impressos 

no Brasil, predominou no ensino brasileiro até meados da década de 20 do século XX, 

momento em que a Reforma de Luiz Alves e Rocha Vaz, motivada pelo momento 

educacional em que vivenciava o país, o do entusiasmo pela educação e do otimismo 

                                                 
14

 “Este livro destinava-se ao ensino secundário e apresentava conteúdos organizados de forma descritiva, 

voltados especialmente para a Geografia matemática, ou seja, as medidas da Terra, as esferas celestes, os 

cálculos de coordenadas geográficas etc. (ALBUQUERQUE, 2011, p. 38). 
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pedagógico, propôs uma nova proposta de ensino para a Geografia, voltada para um olhar 

crítico e não mais descritivo – obviamente, esta realidade também se estendeu para as demais 

disciplinas escolares. 

Algumas exceções foram encontradas nesta produção bibliográfica, como relata 

Machado (2003) sobre a importância do intelectual José Veríssimo no processo de formação 

do nacionalismo brasileiro, integrante do grupo de intelectuais brasileiros que compunha “a 

geração de 1870”
15

. Para Veríssimo era essencial propor estudos de História e de Geografia 

nacionais fundamentados em aspectos da identidade do Brasil. Sua obra, Educação Nacional, 

sinteticamente, objetivava:  

 

[...] propor um novo programa para a educação brasileira, passou a ser uma 

referência importante no projeto de construção do Brasil-Nação. Nessa obra, 

a filosofia da educação, a pedagogia e a própria experiência do autor 

possibilitaram a formação de uma rede importante de conceitos, propostas e 

objetivos fundamentais, não apenas para o setor educacional em geral, mas 

sobretudo para a utilização da educação como fator de construção e 

renovação nacional. Tinha a intenção de denunciar a falta absoluta da 

educação nacional e apresentar uma saída para o país (MACHADO, 2003, p. 

98). 

 

A memorização descontextualizada de acidentes geográficos, nomes de cidades, entre 

outros aspectos, era maciçamente refutado pelo autor, o qual elogiava novas metodologias 

europeias que tratavam a geografia com compreensão, praticamente, como uma “psicologia 

da terra” (MACHADO, 2003, p. 99). A autora revela que Veríssimo criticava os manuais, 

compêndios e atlas que circulavam nas escolas brasileiras: 

 

Conforme Veríssimo, imperava o total desconhecimento do território 

brasileiro. A Geografia do Brasil era de nomenclatura. Contudo não 

dominavam nomenclaturas nacionais, mas sim nomenclaturas dos diversos 

acidentes geográficos de outros países, principalmente dos países europeus. 

A Geografia Pátria era quase impossível de ser estudada pela falta completa 

de dados. Nos livros de leitura prevalecia a indiferença com as questões 

nacionais. A carência de informações espaciais e de seu respectivo material 

pedagógico impedia a viabilidade da formação do cidadão brasileiro. 

Faltavam tratados, compêndios, manuais, mapas, átlas, cartas temáticas e 

estudos particulares de cada grande divisão do Brasil, enfim, inexistia 

qualquer material capaz de mostrar com nitidez a realidade brasileira e, por 

conseguinte, a Geografia pátria. Os escritos e estudos estrangeiros que, 

traduzidos ou mesmo copiados, construíam e substanciavam a educação dos 

                                                 
15

 Machado afirma que (2003, p. 90), este grupo baseava-se em ideias de Comte, Taine, Spencer, Darwin e 

Haeckel, e fundamentava-se em pensamentos liberais, abolicionistas e republicanos, afastando-se, assim, da 

maneira romanesca de ver o mundo e aproximando-se de perspectivas “permeadas pelo pensamento europeu 

positivista e evolucionista [...]”. 
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jovens brasileiros, eram alheios ao Brasil [...]. No ensino secundário, a 

Geografia objetivava, basicamente, os exames e resumia-se à enumeração e 

à nomenclatura (MACHADO, 2003, p. 100 e 101).   

 

Conforme exposto, o intelectual acreditava que grande parte do material disponível 

para os estudos sobre o Brasil não possibilitava ao cidadão conhecer aspectos importantes 

sobre o seu país, dificultando, desta maneira, promover o nacionalismo. Assim sendo, exige 

modificações e sugere que tais alterações sejam feitas embasadas a partir dos exemplos 

francês, alemão, norte-americano e argentino, os quais investiram em alterações significativas 

na metodologia de ensino da Geografia para os aspectos nacionais, cujos programas de ensino 

deveriam ser detalhados e influenciados em um “método moderno”. Tal método, para o 

intelectual, implicava:  

 

[...] professores capazes e escolas aparelhadas de material didático para que 

fosse possível estudar tanto a Geografia Física (a formação da natureza do 

solo, os acidentes geográficos, a hidrografia e o clima) quanto a Geografia 

Humana do Brasil (os aspectos políticos, econômicos e culturais). Seria 

também fundamental a implementação de uma política de fiscalização e de 

incentivo do ensino da Geografia Pátria (MACHADO, 2003, p. 102).   

 

Esta alteração não ocorreu de forma pacífica; claro que conflitos entre as formas 

diferentes de enxergar a Geografia como disciplina escolar – ora com olhar descritivo; ora 

com olhar crítico, moderno, que defende a renovação de ensino da disciplina – perpassou 

gerações de professores que conviveram/ convivem com as diferentes tendências desta 

disciplina escolar.  

Alusivo à disciplina escolar de Geografia, apesar de ser considerada inócua para 

Veríssimo, por nada ensinar sobre o Brasil, os indícios presentes nas fontes analisadas 

demonstram ter havido estudos sobre o Brasil e, no caso desta pesquisa, sobre Sergipe, 

denotando, desta forma, que, de alguma maneira, a Geografia contribuiu no processo de 

formação de quem se apropriava de tais conhecimentos, dado o acesso a aspectos não apenas 

utilitários, mas também pedagógicos e nacionalistas.  
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3. GEOGRAFIA: UMA DISCIPLINA ESCOLAR NO ATHENEU SERGIPENSE 

ENTRE 1870 E 1908 

 

Nesta seção, pretendo delinear caminhos pelos quais percorreu a Geografia no período 

delimitado para este estudo, na tentativa de melhor compreendê-la, enfatizando os conteúdos 

nela trabalhados. Por conseguinte, necessário se faz também entender a relação da escolha 

destes conteúdos aos lentes, programas, compêndios, exames e horários da referida disciplina 

escolar evidenciados nas Atas da Congregação do Atheneu Sergipense. Estas são analisadas à 

luz do paradigma indiciário de Ginzburg (1989), o qual justifica que:  

 

Se as pretensões de conhecimento sistemático mostram-se cada vez mais 

como veleidades, nem por isso a idéia de totalidade deve ser abandonada. 

Pelo contrário: a existência de uma profunda conexão que explica os 

fenômenos superficiais é reforçada no próprio momento em que se afirma 

que um conhecimento direto de tal conexão não é possível. Se a realidade é 

opaca, existem zonas privilegiadas – sinais, indícios – que permitem decifrá-

la (GINZBURG, 1989, p 177). 

 

Para o autor, depreende-se que é possível conhecer e interpretar informações a partir 

de vestígios, ainda que sejam “formas de saber tendencialmente mudas – no sentido de que 

[...] suas regras não se prestam a ser formalizadas nem ditas” (GINZBURG, 1989, p. 179). 

 

 

3.1 TRAÇOS E TESSITURAS DO ENSINO SECUNDÁRIO NO BRASIL E EM SERGIPE 

 

 

Compreendendo a Geografia escolar como portadora de uma epistemologia própria, de 

uma dinâmica própria, na tentativa de melhor compreender como se estabeleceram as 

diretrizes educacionais do Ensino Secundário e da Geografia durante o período compreendido 

entre os anos de 1870 e 1908, irei, por ora, discutir sobre o Ensino Secundário no período em 

que meu objeto de investigação está inserido, considerando-se a conjuntura nacional e a 

sergipana.  

O sistema escolar articulado pelos jesuítas por mais de duzentos anos sofreu alterações 

com a proposta das aulas-régias do Marquês de Pombal, em 1772, cuja estruturação destas 

ocorreram de maneira desarticulada umas das outras, funcionando, assim, de forma autônoma 

e isolada. 

Nas primeiras décadas do Oitocentos, persistia o modelo do século anterior, o qual foi 

sofrendo alterações paulatinas, em conformidade com as concepções das reformas pombalinas 
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e de jovens formados na Universidade de Coimbra, que chegavam ao Brasil com ideais 

iluministas. 

Nesta perspectiva, Vechia (2010) chama a atenção para a importância da fundação do 

Seminário Episcopal de Olinda – criado em 1798 e fundado em 1800 pelo Bispo Azeredo 

Coutinho
16

 –, cujo colégio
17

 “apresentava uma ordenação lógica e gradual das disciplinas, 

duração do curso e o regime de agrupar os alunos em classes. Procurava reunir em um plano 

integrado de estudos, o ensino clássico tradicional e o moderno” (VECHIA, 2010, p. 79). O 

modelo de educação apresentado pelo Seminário foi, de fato, uma exceção à regra, visto que 

predominou no pensamento educacional do século XIX e em grande parte do XX “um híbrido 

de classicismo e modernismo incipiente, de aulas-régias e alguns seminários” (VECHIA, 

2010, p. 80). 

Percebe-se assim que o ensino secundário no Brasil se consolidou com as aulas 

avulsas
18

, com expansão no número e tipo de disciplinas ofertadas; no entanto, sem 

organização de plano e de forma espalhada por diversas províncias. Para Nunes (2000), a 

finalidade do ensino secundário seria: 

 

Oferecer uma sólida cultura geral, apoiada sobre as humanidades antigas e 

modernas, com o objetivo de preparar as individualidades condutoras, isto é, 

os homens que assumiriam maiores responsabilidades dentro da sociedade e 

da nação, portadores de concepção que seriam infundidas no povo (NUNES, 

2000, p. 40). 

 

Assim sendo, a criação dos liceus visou a uma tentativa de uniformização do ensino 

secundário público brasileiro para a formação da elite
19

, cujo parâmetro foi o Colégio de 

Pedro II
20

, objetivando centralizar as aulas avulsas e oferecer, em um único estabelecimento 

                                                 
16

José Joaquim da Cunha Azeredo Coutinho nasceu em Campos, 8 de novembro de 1742, e faleceu em Lisboa, 

12 de setembro de 1821. Formado em Direito Canônico (1775), nomeado bispo de Olinda (1794) e, entre outras 

funções, foi eleito inquisitor-geral do reino por D. João VI (1818). Informações disponíveis em: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Joaquim_da_Cunha_Azeredo_Coutinho. Acesso em 6. 9. 2013.  
17

 Sobre o ensino secundário no Brasil, Nunes (2000) esclarece que os antecedentes dessa forma escolar trazem 

“como marca o prestígio da universidade. A origem do colégio está nos pensionatos para bolsistas universitários 

fundados por alguns generosos benfeitores. Os primeiros colégios datam do século XIII. No século XIV muitos 

deles adquiriram o hábito de receber pensionistas pagantes entre os bolsistas. Os pensionatos tiveram os favores 

das famílias e das autoridades universitárias e a função de introduzir ordem e disciplina entre os discentes” 

(NUNES, 2000, p. 36 – 37). 
18

 Nova denominação para as antigas aulas-régias. 
19

Neste estudo, elite é compreendida, em conformidade com a categoria social privilegiada política, social, 

intelectual e culturalmente, participando direta, ou indiretamente, do poder de Estado Imperial, tanto em nível 

local, quanto em nível mais amplo, estando, assim, “inserida mais plenamente nos atributos de liberdade e 

propriedade” (Nunes, 2000, p. 39). 
20

Vechia (2010, p. 83) ratifica que em conformidade com o “Decreto de 02/12/1837, a Assembleia Legislativa 

aprovou o projeto do Ministro Bernardo de Vasconcellos, criando o Imperial Collegio de Pedro II, que 

representou a primeira iniciativa do Governo Imperial de estabelecer o ensino secundário público, no Município 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Joaquim_da_Cunha_Azeredo_Coutinho
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de ensino, os saberes considerados necessários para o acesso ao ensino superior, a partir do 

estudo de Humanidades, em especial, das línguas clássicas: 

 

Após a Independência do Brasil em relação a Portugal, ganharam 

visibilidade as discussões sobre a criação de uma escola secundária oficial. 

Essa ideia tomou corpo no ano de 1837, com a aprovação do projeto 

apresentado por Bernardo Pereira de Vasconcelos, então Ministro Interino 

do Império. Estava criado o Imperial Colégio Pedro II, com um programa de 

estudos resultado das consultas de Vasconcelos aos regulamentos das escolas 

europeias, no que optou pelo modelo francês (SANTOS, 2010, p. 57). 

 

Então, fica clara a necessidade de institucionalizar o ensino no Brasil Oitocentista, o 

qual, para ser descentralizado, o governo deixou a cargo das províncias as escolas de 

primeiras letras e o curso de formação de professores, iniciando, a partir daí, uma nova fase 

no processo de institucionalização de ensino no Brasil com o Ato Adicional de 1834. Já o 

ensino superior e as aulas da capital ficariam sob a responsabilidade do governo.  

Na prática, por conseguinte, houve uma falsa descentralização, pois o governo 

continuou mantendo o controle dessas instituições e, em 1837, criou na capital (Rio de 

Janeiro), o Colégio de Pedro II, exemplo de ensino secundário no período imperial, posto que 

não havia um sistema uniforme de educação no Império. 

De acordo com Azevedo (1997, p. 558), esta escola “foi, desde as suas origens, um 

grande colégio de humanidades, o mais importante criado pelo governo do Império e, no 

domínio dos estudos literários, a única instituição de cultura e formação geral [...]”, além de 

permitir aos alunos o acesso direto ao curso superior diferentemente das demais existentes em 

todo o país, em que o ingresso concretizava-se a partir de aprovação em exames de seleção.  

 Ressalto ainda que a criação dos liceus e ateneus provinciais não anulou a 

continuidade da existência das aulas avulsas, as quais coexistiram, por muito tempo, com o 

modelo de educação empenhado pela Corte, em conformidade com os interesses sociais, 

políticos, culturais e religiosos da elite “ilustre e ilustrada” (NUNES, 2000), que visava a um 

ensino de caráter humanista. Em contrapartida, Ferronato (2012, p. 47) informa que: 

 

[...] as transformações ocorridas se traduziram essencialmente numa 

reorganização institucional, organizacional e não tanto no âmbito das 

reformulações pedagógicas, ou didáticas, ou seja, o que esteve em pauta 

foram as mudanças na teia das condições normativas, de regulamentações e 

                                                                                                                                                         
da Corte, bem como de adotar um plano de estudos integral, estruturados em níveis ou séries. Para garantir a 

qualidade do ensino, os Estatutos do Collegio, aprovados pelo Regulamento n.8, de 31/01/1838, foram 

organizados com base nos estatutos dos liceus franceses”. 
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de disciplinarização do funcionamento das aulas do que na destinada ao 

ensino propriamente dito (FERRONATO, 2012, p. 47). 

 

Desta maneira, o ensino liceau no Brasil pretendeu organizar sistematicamente as 

aulas avulsas no período imperial, oferecendo, em um único estabelecimento de ensino, as 

matérias exigidas para os exames de preparatórios de acesso às Academias, como também 

serviram de exemplo para o ensino secundário, formando parte expressiva da intelectualidade 

do referido momento histórico.  

É notório que o Colégio de Pedro II e seus congêneres foram a referência de ensino 

secundário. Ressalto ainda que ao fazer menção à existência de diferentes liceus / ateneus no 

período provincial, observa-se que tais instituições representaram uma forma escolar 

representativa de educação da elite.  

Em Sergipe, especificamente, os primeiros vestígios para a organização desta 

modalidade de ensino ocorreram em 1830 quando foram criadas as cadeiras de Filosofia, 

Retórica, Geometria e Francês de maneira centralizada na capital, São Cristóvão, no “Liceu 

de São Cristóvão”.  

Posteriormente, em 1855, com a transferência da capital para o povoado de Santo 

Antônio do Aracaju
21

, o Presidente da Província procurou organizar, através da Resolução n
o
 

422, o ensino público aracajuano, o qual deveria contar: “com duas escolas primárias, uma já 

funcionando e outra criada para meninas, e duas cadeiras secundárias, abrangendo uma de 

Língua Latina, então criada, e a de Filosofia, transferida de São Cristóvão” (NUNES, 2008, p. 

94). 

O Regulamento da Instrução Pública de 24 de Outubro de 1870, do Presidente Tenente 

Coronel Francisco Cardoso Júnior, possibilitou à educação sergipana novos direcionamentos, 

dado que buscava enfrentar problemas no sistema educacional. Assim sendo, Nunes (2008) 

ratifica que, para o ingresso no magistério, por exemplo, passou-se a exigir, exames de 

habilitação, renovação de provas para ser vitalício na carreira docente e, além disso, a 

inspeção escolar também foi disciplinada. 

A autora relata ainda que o ápice de tal Regulamento foi “a atenção voltada para o 

ensino secundário, expressa no art. 17, ao criar o Ateneu Sergipense, abrangendo o curso de 

Humanidades e o da Escola Normal” (NUNES, 2008, p. 117). 

                                                 
21

 A transferência da capital de Sergipe, fundada por Cristóvão de Barros, em 1590,para o povoada santo 

Antônio do Aracaju pelo Presidente Inácio Joaquim Barbosa, através da Resolução n
o 

413 de 17 de março de 

1835, teve razões geográficas (condições portuárias favoráveis através do estuário do rio Sergipe) e, 

consequentemente, política e econômica, devido ao aumento das exportações. 
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O Curso de Humanidades, com quatro anos, objetivava preparar os discentes para 

angariar o acesso a cursos superiores e, por esta razão, eram ministradas as cadeiras exigidas 

nos Exames de Preparatórios. 

 

Constituíam o curso de Humanidades as disciplinas: 1) Gramática Filosófica 

da Língua Nacional e Análise dos Clássicos; 2) Gramática e Tradução da 

Língua Latina; 3) Gramática e Tradução da Língua Francesa; 4) Gramática e 

Tradução da Língua Inglesa; 5) Aritmética, Álgebra e Geometria; 6) História 

e Geografia; 7) Filosofia racional e Moral; 8) Retórica e Poética (NUNES, 

2008, p. 117 – 118). 

 

O Curso Normal, por sua vez, tinha dois anos de duração e pretendia formar 

professores para o quadro do magistério primário. As disciplinas estavam assim estruturadas: 

“no primeiro, Gramática Filosófica e da Língua Nacional com análise dos Clássicos e 

Pedagogia; no segundo, Aritmética e Geometria e História, especialmente, do Brasil” 

(NUNES, 2008, p. 118). 

Foi possível perceber nos documentos analisados que havia cadeiras com baixo índice 

de matrículas no Curso Normal. Tal situação foi discutida por vezes pela Congregação; e seus 

membros buscavam providências: 

 

[...] o offerecimento, por parte dos lentes cujas cadeiras não tem frequencia 

de alumnos matriculados, para leccionarem na eschola de 1º grau para o sexo 

feminino as disciplinas cujos professores alli estejam alternando lecçoes no 

referido estabelecimento e no de extinto Atheneu, ficando estes adstrictos 

somente as cadeiras do citado Atheneu; e termina offerecendo-se para 

ensinar diariamente Arithimetica e Grammatica portuguesa ás Normalistas. 

O Sr. Oliveira igualmente se offereceu para leccionar Geographia e Historia 

do Brasil ás mesmas alumnas (Quinta Sessão Ordinária da Congregação, em 

3 de Julho de 1883. Presidencia do Ilm
o
 Sr. D

r
 Antonio Rodrigues de Sousa 

Brandão, Director Geral, interino, do Ensino Público)
22

. 

 

 Os professores trabalhavam nos dois cursos, cujas cadeiras funcionavam em dias 

alternados, tal como perceptível na transcrição da Ata a seguir: 

 

Foi adoptado o mesmo programma do anno tranzado, devendo porem, ser 

alternado todas as aulas, do Atheneu cujas materias forem as mesmas que as 

da Eschola Normal e diárias todas as outras. Os dias marcados para a 

Eschola Normal são  as segundas, quartas e sextas feiras as do Atheneu que 

forem alternadas, as terças, quintas e sabbados (Sessão ordinaria da 

Congregação dos Lentes do Atheneu Sergipense em 6 de Fevereiro de 1894). 

 

                                                 
22

 Optei por preservar a ortografia do período analisado nas transcrições das fontes documentais.  
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O Atheneu Sergipense, fundado em 1870, passando a funcionar em 3 de fevereiro de 

1871, foi considerado o primeiro estabelecimento de ensino oficial de estudos secundários em 

Aracaju, com regime de externato, concentrando as aulas avulsas dos estudos de 

Humanidades, ministradas, anteriormente, de maneira dispersa nesta província. Esta escola 

apresentou relevante contribuição no processo de formação intelectual de sujeitos na 

sociedade sergipana, uma vez que: 

 

A clientela que buscava o curso de Humanidades era constituída, em sua 

quase totalidade, dos filhos da burguesia latifúndio-mercantilista, que nele 

viam um trampolim de acesso às Academias do Império. Desse modo, só 

lhes interessava o estudo das disciplinas exigidas para nelas terem ingresso, 

e que iam cursar diretamente nas cidades onde existia o curso superior 

escolhido (NUNES, 2008, p. 118). 

 

A Congregação aprovou o Estatuto do Atheneu Sergipense
23

 em 12 de janeiro do ano 

de seu funcionamento
24

. Tal documento estabelecia que o Atheneu Sergipense ficaria sob a 

inspeção da Instrução Pública, de acordo com o que dispunha o Regulamento de 24 de 

outubro de 1870. É ressalvada também que nenhuma das decisões referentes aos regimes 

administrativo e disciplinar entrariam em vigor, sem que houvesse a aprovação do Governo. 

Quanto à apresentação de propostas, o documento esclarece que: 

 

A iniciativa das propostas relativas à administração do Atheneu pertence 

tanto ao Diretor como a cada um dos professores, membros natos da 

Congregação; com diferença porém de que sobre tais materiais pode o 

Diretor tomar medidas provisórias, que deverá submeter à consideração da 

Congregação dentro de três dias, ainda que para tal fim seja preciso convoca-

la extraordinariamente (Art. 4
o 
do Estatuto do Atheneu Sergipense, 1871). 

 

Nesta passagem, fica evidente a importância da Congregação do Atheneu Sergipense 

para a consolidação desta instituição de ensino. Na Ata de 15 de fevereiro de 1904 estão 

explícitas as finalidades deste Grupo: “O Sr. Director disse ser o fim da Congregação, 

cumprir-se dispositivo do regulamento em vigor relativamente a eleição de secretario, 

organisação do horario das aulas e adopção de compendios”.   

                                                 
23

 O primeiro Estatuto do Atheneu Sergipense está disponível em Nunes (2008). 
24

 Os lentes que compuseram a primeira Congregação do Atheneu Sergipense foram: Antonio Diniz Barreto – 

Latim; Geminiano Pais de Azevedo – Francês; Justiniano de Melo e Silva – Inglês; Rafael Araújo de Moura 

matos – Geografia e História; Filosofia – Sancho de Barros Pimentel; Gramática Filosófica, Retórica e Poética – 

Dr. Tomás Diogo Leopoldo; Geometria e Filosofia – Tito Augusto Souto de Andrade; Pedagogia – Inácio de 

Souza Valadão (Nunes, 2008). 
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Por conseguinte, sua representatividade ia além do âmbito institucional; consoante 

leitura das Atas, percebi que não se limitava a exercer atividades acadêmicas, mas também 

proferia conferências, publicava em jornais, participava de bancas de concursos de 

normalistas nos povoados e vilas, selecionava lentes para proferir homenagens a membros de 

entidades políticas, religiosas, parentes de lentes falecidos, buscava manter também as 

relações de campo entre seus membros, defendendo-os sempre que necessário de acusações e 

/ ou perseguições políticas que porventura pudessem sofrer; enfim: 

 

[...] os rituais dos concursos e as festas de formaturas são marcas do seu 

ethos, do estreito relacionamento da instituição com a sociedade. O Atheneu 

Sergipense iria paulatinamente, formar a sua alma e a sua personalidade, no 

processo de crescimento de um ambiente formador (ALVES, 2005, p. 9).  

 

Como já dito, o Atheneu Sergipense foi fundado para ser modelo de educação no 

ensino secundário na província sergipana, e apesar de os registros exaltarem os tempos áureos 

do ensino secundário público nesta província no período em que este objeto está inserido, as 

fontes documentais relatam que na realidade não ocorreram apenas benefícios. Na Ata, por 

exemplo, de 3 de julho de 1883, houve um debate sobre a situação precária do ensino 

secundário em que foi solicitado aos lentes para discutir sobre possíveis providências: “O Dr 

Director, lembrando o estado de depressão em que se acha o ensino publico secundario na 

Provincia, consulta os Sr
es

. lentes, em geral, sobre a adapção de meios para reerguel- o, 

esperando que a Congregação coopere para um fim tão grandioso” (Quinta Sessão Ordinária 

da Congregação, em 3 de Julho de 1883. Presidência do Ilm
o
 Sr. D

r
 Antônio Rodrigues de 

Sousa Brandão, Diretor Geral, interino, do Ensino Público). 

A discussão acerca de problemáticas no Atheneu Sergipense não foi fato isolado no 

ano de 1883. Em outros momentos, também foi notória a reclamação da Congregação com a 

ausência de controle com o alunado. Na Ata de 26 de fevereiro de 1885, por exemplo, é 

solicitado ao Diretor do Ensino providências, para manutenção da ordem, da disciplina, cuja 

razão explicitada para tal indisciplina seria a ausência de profissionais presentes no 

estabelecimento para a vigilância dos alunos: 

 

Foi lido um officio do Sr. Professor Alfredo Montes
25

 ao Director do Ensino 

pedindo providencias necessarias á manutenção do silencio e da ordem que 

tem sido constantemente pertubada pelos alumnos da Escola Normal do 2º 

                                                 
25

 Melhores informações sobre Alfredo Montes, consultar: AMORIM, Simone Silveira. A trajetória de Alfredo 

Montes, 1848-1906: representações do trabalho docente no ensino secundário em Sergipe. São Cristóvão: 

Editora UFS; Aracaju: Fundação Oviêdo Teixeira, 2009. 



39 

 

grau. Tomando a palavra o professor Bricio Cardoso
26

, declarou que este 

estado de causa era proveniente da falta de empregado, que no caracter de 

inspetor ou de pedagogo dos alumnos, estivesse sempre presentes no 

estabelecimento, para tomar nota das faltas d’elles e fazer manter a ordem 

levando-as incontinente conhecimento do sr. Director, a quem competia da 

toda a força moral precisa n’esses casos (Sessão extraordinária da 

Congregação da Escola Normal sob a presidência do Il
mo

 D
r
 Director. 26 de 

fevereiro de 1885). 

  

Na Sessão de 4 de maio de 1888, a Congregação se reuniu para, entre outras pautas, 

“apontar desde já alguns dos elementos pertubadores do funcciomamento regular da alludiada 

Eschola, cujo passado representa uma era gloriosa para esta provincia" (Sessão ordinaria da 

Congregação em 4 de Maio de 1888. Presidencia do Il
mo

 D
r
 Pelino Francisco de Carvalho 

Nobre), cujos questionamentos aludiam aos seguintes pontos:  

 

1º A intervenção do Governo na approvação de alumnos submettidos 

                                             a exames geraes de preparatorios; 

              2º A condescendencia das bancas examinadoras; 

              3º A crise financeira, que afecta todas as relações sociaes; 

       4º  As repetidas suspenções dos exames geraes; 

             5º  O desemfreamento dos alunnos da Eschola Normal; 

             6º O desleixo da educação domestica; 

               7º O decreto nº 9647
 
de 2 de Outubro de 1886 (Sessão ordinária da 

Congregação em 4 de Maio de 1888. Presidência do Il
mo

 D
r
 Pelino Francisco 

de Carvalho Nobre). 

 

Em conformidade com os debates que houve na Sessão, ficou evidente o 

descontentamento da interferência do Governo nos exames de preparatórios, tendo em vista o 

objetivo de pretender “approvação inmerecida de alunnos manifestamente inaptos”, 

ocasionando, assim, “o desprestigio do ensino oficial”. Quanto à escolha das bancas nos 

exames, estava ocorrendo via “interesse de examinadores altamente protegidos”, não 

oferecendo, consequentemente, garantias acerca da veracidade do processo avaliativo e, por 

tais razões, “uma elevada porcentagem de moços sergipenses, desconfiando com razão da 

estabilidade dos exames nesta provincia, emigram principalmente para Bahia, onde tém a 

certeza de submetter-se ás provas no fim do anno lectivo” (Sessão ordinária da Congregação 

em 4 de Maio de 1888. Presidência do Il
mo

 D
r
 Pelino Francisco de Carvalho Nobre). 

Dois outros pontos preocupantes destacados neste documento foram: a crise financeira 

que fazia com que os “proprios professores, que, apezar da abnegação de que hão dado 

                                                 
26

 Mais informações acerca de Brício Cardoso, verificar: GALLY, Cristianne Menezes. Brício Cardoso no 

cenário das Humanidades do Atheneu Sergipense (1870 – 1874). São Cristóvão: Núcleo de Pós-Graduação 

em Educação: História, Sociedade e Pensamento Educacional. Universidade Federal de Sergipe, 2004. 

(Dissertação de Mestrado). 
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sobejas provas em momentos críticos, vêem-se coagidos a procurar, alem os meios de 

subsistência para suas familias”; além da má educação doméstica, posto que “a maior parte 

dos desordeiros tem as familias nesta capital, e, apezar do clamor publicos, estas não 

isiguirem da participação de seus filhos em similhante desmandos” (Sessão ordinária da 

Congregação em 4 de Maio de 1888. Presidência do Il
mo

 D
r
 Pelino Francisco de Carvalho 

Nobre). 

Quanto ao Decreto supracitado, o Decreto nº 9647
 
de 2 de Outubro de 1886, os lentes 

criticam a criação de dependências entre matérias do curso preparatório, fazendo com que 

alunos deixem de frequentar algumas aulas e, consequentemente, fiquem impossibilitados de 

se submeteram aos respectivos exames, como relatam: “Apontamos, entre outras, a aula de 

Geographia, no anno passado sem frequencia absoluta, por depender o exame dessa disciplina 

do de Mathematicas” (DECRETO nº 9647
 
de 2 de Outubro de 1886). 

Nota-se, aqui, uma evasão da Geografia apontada em consequência da dependência da 

Matemática; diante disso, na tentativa de dirimir a ausência de matrículas nesta disciplina, os 

lentes defendem a ausência de interdependência. Entretanto, o fato de a Geografia estar 

associada à Matemática também permite depreender a concepção de ensino que se tinha dela: 

conhecimento matemático, mnemônico e quantitativo, sendo assim, sinonímica, a expressão 

no Oitocentos: “olhai o Céu e medi a Terra!”, denotando que a ligação entre os saberes 

matemáticos para composição cartográfica tornar-se-ia indiscutível, tal como explicitado a 

seguir: 

 

A Geografia no início do século XIX foi mais Corografia do que cartografia. 

No entanto, durante o século XIX, na medida em que se exigia mais 

aplicabilidade e precisão nas informações sobre o território, foi incorporada 

a descrição à representação gráfica, próprios da cartografia. Também a 

Matemática e a Astronomia tiveram um papel fundamental e estiveram 

intimamente atreladas à cartografia e, portanto, à Geografia (MAIA, 2014, p. 

54). 

 

 

E, por fim, decidem que para melhorar o ensino secundário seria necessária a 

existência de uma direção privativa, além da publicação semanal das faltas e das penas 

cometidas pelos alunos. Desta maneira, encerram a Ata com desejos de resolução da 

problemática ora apresentada, e informam que, se a reivindicação da Congregação não servir 

para resolver a situação, servirá, pelo menos, de protesto referente à situação pela qual se 

encontra o ensino secundário no Atheneu Sergipense: 
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Eis o que a Commissão julga dever submetter á vossa apreciação. Pede-vos 

porem, venia para salientar a estranhesa que lhe causou a extemporaneidade  

da consulta a esta Congregação. E, de facto com compreendel-a si, tratando-

se de uma medida sobre intrucção secundaria mirrando unicamente ou uma 

ecomonia fictícia, ou o desejo de ferir-nos por faltas que desconencemos, ou 

a necessidade de corrigir vícios aniquilando a instituição, esta Corporacão só 

é ouvida depois de tudo combinado e apresentado ao parlamento provincial? 

Seja, porem, como fôr, a Commissão entendeu dever apresentar-vos este 

parecer, que si outro merito lhe desconhecerem servirá ao menos de protesto 

contra a projectada desorganisação do ensino superior da provincia e a 

consequente suppressão dos exames geraes de preparatórios (Sessão 

ordinária da Congregação em 4 de Maio de 1888. Presidência do Il
mo

 D
r
 

Pelino Francisco de Carvalho Nobre). 

 

Anos depois, reivindicações semelhantes continuam e demonstram que solicitações da 

Congregação persistem como permanências à espera de normas, manutenção de disciplina e, 

principalmente, de um ensino mais profícuo, além, do atendimento à solicitação de um diretor 

para o Atheneu sem que houvesse o acúmulo com a função da direção da Instrução Pública, 

haja vista a responsabilidade de ambos os cargos: 

 

Tendo o director pedido providencias efficazis para manutenção da 

disciplina no Atheneu a Congregação foi de opinião que este não podia ser 

perfeitamente mantida sem reorganização do estabelecimento, sendo uma 

das principais mediadas a reação de um Director do mesmo estabelecimento, 

cujas funcções não sejam accumuladas com as de Director Geral da 

Instrucção Publica. Tomando a palavra o Sr. Director declarou que 

opportunamente faria sentir ao governo a necessidade da allundida reforma 

(Sessão ordinária da Congregação do Atheneu Sergipense. 1º de maio de 

1896). 

 

Tais fatos demonstram que mesmo sendo um colégio de referência, a existência de 

problemas de ordens diversas também estavam presentes em seu cotidiano. Não obstante, os 

membros da Congregação não estiveram omissos diante de cada uma das problemáticas 

evidenciadas, mobilizavam-se interna, ou externamente para resolvê-las, denotando assim o 

compromisso com uma educação secundária de qualidade na província sergipana, bem como 

com a formação de parte significativa da elite intelectual e social desta localidade, cujos 

egressos dispunham de um elevado capital, não apenas intelectual, mas também social. 

Associado a tais fatos, conforme expresso no Art. 34 da Lei nº 32, de 18 de agosto, de 

1892, seria conferido o título de bacharel em Letras: “Ao alumno que tiver completado o 

curso de humanidade, assignar-se-á o praso de trinta dias para a apresentação e sustentação de 



42 

 

sua these, e lhe será conferido o diploma de bacharel em lettras pelo Atheneu Sergipense, 

quando esta for julgada bôa”
27

. 

Tal titulação conferiria ao diplomado “nomeação vitalicia para empregos estaduaes, 

municipaes, excepto no magisterio secundario, independentemente de qualquer outra prova de 

habilitação” (Art. 35 da Lei nº 32, de 18 de agosto, de 1892), o que permite depreender dois 

fatos relevantes – o primeiro, a associação de ser egresso do Curso de Humanidades do 

Atheneu Sergipense ao de ser bacharel em Letras, que garantiria postos de trabalho vitalícios 

na Administração Pública; o segundo – o acesso diferenciado para ser lente no Atheneu 

Sergipense, pois, mesmo o bacharel em Letras podendo alcançar quaisquer cargos em 

quaisquer instâncias, ainda assim, não poderia sê-lo do magistério secundário, enfatizando, 

ainda mais, a representatividade dos lentes do Atheneu Sergipense na sociedade sergipana. 

Nas Atas analisadas, foi possível perceber aspectos do cotidiano e das relações 

existentes entre os membros da Congregação, apesar da presença de disputas, comuns neste 

campo intelectual, predominando-se o respeito entre os pares.  

Houve sessões da Congregação, por exemplo, com a finalidade de registrar nas Atas 

homenagens a lentes falecidos que passaram pelo Atheneu Sergipense e decretar luto por três, 

ou até, oito dias:  

 

Os abaixo assignados, tendo em consideração relevantes serviços que foram 

prestados n’esta provincia á causa da Intrucção publica pelo finado Dr 

Manoel Luis Azevedo d’Araujo; attendendo ainda a que fôra o illustre finado 

que concorrera com seus elevados salentos prestigios e dedicação para 

fundação d’este importante estabelecimento que tanto tem concorrido para o 

engrandecimento da Instrucção secundaria da qual a mocidade sergipana tem 

colhido bons fructos, propõe que na acta de hoje seja lavrado um voto de 

pesar por tão prematuro passamento e que fecha-se o estabelecimento por 

espaço de tres dias contados de hoje, nomeando-se uma commissão a seis da 

Congregação para apresentar a viuva do illustre finado as sinceras 

manifestações de seu pesar por tão sentida perda. Salla das Sessões, 22 de 

Outubro de 1883 (Sessão extraordinária em 22 de Outubro de 1883. 

Presidência do Ilm
o
 Sr. Dr. Diretor Geral do Ensino público). 

   

Em outra Ata, fica gravada a boa relação entre lentes e direção da escola: 

 

Em seguida o professor Severiano Cardoso propôz que se consignase  na 

acta um voto de agradecimento ao actual Director pelas maneiras honras e 

delicadas com que tratou o corpo docente. A proposta foi aceita 

unanimamente. O senr Director declarou em relação á proposta que tratando 

                                                 
27

 Alves (2005) salienta que o primeiro aluno a concluir o curso completo e a ter o diploma ocorreu em 1911. 
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bem a seus collegas nada mais tinha feito do que cumprir o seu dever (Ata da 

Congregação do Atheneu Sergipense em 30 de Novembro de 1898). 

 

Quando um dos lentes da Congregação, Brício Cardoso, foi suspenso por três meses, 

os demais uniram-se e formaram uma comissão
28

 para ser apresentada ao Presidente do 

Estado e, em Ata de 12 de julho de 1894, os lentes redigiram o seguinte texto, repudiando a 

atitude do Governo:   

 

A Congregação do Atheneu Sergipense, tendo conhecimento do voto do 

Senr Presidente do Estado que suspendeu por três mezes ao professor d’este 

estabelecimento Bricio Cardoso; considerando que a base d’esse acto foi a 

infracção do artigo 135 nº 3 do regulamento de 29 de Janeiro de 1893; 

Considerando que, para dar-se essa infracção, era mister que falta fosse 

cometida por professor primario, única ipotese em que se puderia julgar 

aplicável a pena comminada, Considerando que ao invez, disso o professor 

Bricio Cardoso, acusando pela imprensa a authoridade publica usou de um 

direito civil, e não fez acto que emanasse de suas funcções magistraes; 

considerando que, ainda neste ultimo caso, a permissão era da alçada 

exclusiva da Directoria e do Conselho da Instrucção, como preceitua o artigo 

231 do regulamento citado. Considerando que o acto do governo foi illegal, 

por quanto baixou de authoridade incompetente, e é alem disso fexatorio, 

porque tira ao acusado o direito de recurso garantido pelo art. 236; 

considerando finalmente que a injustiça feita ao menbro de uma 

colletividade é injustiça feita a toda a coletividade: Propõe que para 

salvaguardar as suas garantias se represente ao governo contra o seu acto de 

hontem, pedindo-se a anulação do mesmo acto. Posta a votos a moção foi 

aprovada por unanimidade (Sessão extraordinária da Congregação do 

Atheneu Sergipense em 12 de Julho de 1894). 

 

Posteriormente, o registro de aceitação do pedido pelo Presidente da Província, 

legitimando-a ainda mais em diferentes setores sociais para além do Atheneu Sergipense: 

“Sciente a Congregação d’esse acto de justica, pelo mal muito se elevou no seu conceito a 

administração do Estado [...]” (Sessão extraordinária da Congregação do Atheneu Sergipense 

em 13 de Julho de 1894). 

Quanto à legitimação espacial do Atheneu Sergipense, Alves (2005) relata seu 

percurso, informando que, primeiramente, as atividades ocorriam em uma casa improvisada, 

inapropriada para aprendizagem e cedida pela Câmara Municipal; diante disso, o Presidente 

da Província, com o apoio da sociedade, o prédio foi inaugurado em 3 de dezembro de 1872 

na Praça da Conceição
29

; há indícios de que funcionou na Rua de Boquim por volta de 1899, 

no trecho da atual Praça Camerino. 

                                                 
28

 A comissão foi composta por Alfredo Montes, Geminiano Paes e Teixeira de Faria. 
29

No presente momento, a referida praça é denominada Praça Olímpio Campos. 
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Na Ata de 1º de agosto de 1907, a Congregação registrou a necessidade de mudança 

do prédio em que o Atheneu Sergipense funcionava, dada a estrutura precária: “Depois a 

Congregação fez ver a necessidade da mudança do estabelecimento, porquanto o predio em 

que actualmente funcciona, acha-se bastante deteriorado” (Ata da Congregação do Atheneu 

Sergipense em sessão ordinária no primeiro dia do mês de Agosto de 1907). 

Em 13 de agosto de 1926, o Atheneu Sergipense mudou-se para a Avenida Ivo do 

Prado e passou a ser denominado Atheneu Pedro II
30

; em 1950, mudou-se para o Largo 

Graccho Cardoso, onde permanece até o presente. 

Não obstante ter sofrido várias transformações não apenas em suas nomenclaturas, 

mas também em outros aspectos, o Atheneu Sergipense, ao longo de sua existência, preservou 

sua finalidade de ser uma escola de instrução secundária, conforme explana Alves (2005): 

 

[...] mesmo sofrendo modificações significativas de instalação, 

denominação, tempo, tipos dos cursos oferecidos e quadro de professores, 

conforme a legislação e o período, o Atheneu Sergipense tentou manter-se 

fiel aos seus principais objetivos: ministrar uma instrução secundária, de 

caráter literário e científico, necessária e suficiente de modo a proporcionar à 

mocidade subsídios para matricular-se nos cursos superiores, como também 

para desempenhar variadas funções na sociedade (ALVES, 2005, p. 6). 

 

Com o advento da República e de seus ideais democráticos, em 1889, houve mudanças 

sociais e políticas que, consequentemente, interferiram no sistema de ensino brasileiro. No 

caso específico dos liceus e ateneus: 

 

Durante o período Republicano, o controle seria feito de forma direta, 

quando os liceus passaram a ser obrigados a seguir o estabelecido para o 

Gymnasio Nacional para que os alunos pudessem prestar o Exame de 

Madureza. Para tanto, os planos de estudos, programas de ensino e livros 

didáticos teriam que seguir os adotados no Gymnasio Nacional, pelo então 

estabelecido sistema de equiparação. Os exames de Madureza realizados nos 

estabelecimentos estaduais e, posteriormente, nos particulares equiparados 

dariam os mesmos direitos de matrícula nos cursos superiores que o Exame 

de Madureza prestado no Gymnasio Nacional (VECHIA, 2010, p. 88 e 89). 

 

A alteração para o regime republicano foi recebida com vigor e esperança de tempos 

vindouros pelos lentes do Atheneu Sergipense: 

 

                                                 
30

 No período delimitado de 3 de dezembro de 1925 a 16 de fevereiro de 1938, o Colégio Atheneu Sergipense 

passou a ser denominado “Atheneu Pedro II”. Em 1942, em razão da Reforma Capanema, passou a ser 

designado Colégio Estadual de Sergipe, pelo Decreto nº 32, de 6 de maio de 1942 (ALVES, 2005). 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Reforma_Capanema&action=edit&redlink=1
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As’ 3 horas da tarde, presentes o Ill
mo

 Sem Dr. Director Geral da instrucção 

publica, e os Lentes, Felix Diniz Mattos , Silva  Lisboa, Dr. Andrada, 

Alfredo Montes, Bricio Cardoso, Severiano Cardoso, Joaquim Prado, Dr. 

Daniel Campos e Manoel d’Oliveira, o sr. Presidente declarou aberta  a 

sessão, visto haver numero legal. Foi presente um officio do Governo 

Provisório Federal de Sergipe communicando ao Director Geral da 

instrucção publica que em data de 14 do corrente, por acclamação do povo 

desta provincia, foram os cidadões José de Siqueira Menezes, Vicente Diniz 

d’Oliveira Ribeiro e Balthasar Góes escolhidos Menbros do Conselho 

Federal Provisorio, de accordo com o nosso regime estabelecido neste Paiz, 

e que haviam consequentemente assumido o exercício das respectivas 

funcções. Consultados todos os Lentes presentes relativamente a esse 

assumpto de tamanha magnitude, responderam que acompamhavam ao sr. 

Director nas sentimentos de lealdade e adhesão ao grande regime da 

liberdade, igualdade e fraternidade que agora se inaugura no paiz, 

constituindo uma era luminosa nos annos de nossa historia. Factaram por 

motivo justificado os Lentes Ignacio Valladão, Dr. Olyntho Dantas, 

Geminiano Paes. E nada mais havendo a tratar, o sr. Director encerrou a 

sessão da qual, para constar, eu Manoel Francisco d’Oliveira, secretario da 

Congregação, lavrei a presente acta, que subscrevo. Dr. Galdino Telles de 

Menezes; Manoel Francisco d’Oliveira; Raphael Archanjo de Moura Mattos; 

Joaquim do Prado Ar
o
 Leite; Severiano Cardoso; L. C,. Silva Lisboa; Pedro 

P. de Andrada; A de S. Montes; Felix Diniz Barretto (Sessão magna 

extraordinária da Congregação dos Lentes da Escola Normal, em 19 de 

Novembro de 1889, sob a presidência do Ill
mo

 Sr. Dr. Galdino Telles de 

Menezes). 

 

Para os republicanos, a sociedade brasileira somente ascenderia pelo acesso da 

população ao voto e à escola, restritos, no período monárquico, aos portadores de capitais 

econômico e cultural, possibilitando, assim, a manutenção do capital social a uma pequena 

parcela da população, uma vez que “a presença dos pobres na escola era tida pelos 

profissionais da educação com base na ampla gama de diferenças existentes entre os 

indivíduos sujeitos ao processo de aprendizagem escolarizada” (NUNES, 2000, p. 247). 

Por conseguinte, dada a necessidade de pessoas instruídas, ainda que de forma 

elementar, para a edificação do sistema político então vigente, fez com que existissem 

reivindicações para a abertura da escola aos diferentes setores da sociedade, adentrando a uma 

nova fase do sistema educacional brasileiro
31

.  

 

 

                                                 
31

 Este período, compreendido entre 1870 e 1920 e conhecido como o do “entusiasmo pela educação”, pode ser 

entendido “pela importância atribuída à educação, constituída como o maior dos problemas nacionais, problema 

de cuja solução adviria o equacionamento de todos os outros” (CARVALHO, 1998, p. 32). Com o objetivo de 

renovar o ensino, a proposta da Escola Nova surge no fim do século XIX e se consolida em meados do século 

XX. Adentra, inicialmente, ao Brasil, em 1882, com Rui Barbosa, promovendo mudanças significativas no 

ensino, primordialmente, entre as décadas de 20 e 30 do século XX. Para mais informações, consultar: Camargo 

(2000); Horta (1994); Vidal (2003). 
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3.2 A GEOGRAFIA E OS LENTES: UMA TRAJETÓRIA NO ATHENEU SERGIPENSE 

 

Quando inaugurado o Atheneu Sergipense, o governo instituiu as cadeiras, conforme 

Regulamento Orgânico da Instrução Pública da Província de Sergipe, em 24 de outubro de 

1840. Os lentes que ocuparam as primeiras cadeiras fizeram-na sem concurso e foram eleitos, 

conforme critérios estabelecidos pelo Governo, entre os quais: experiência no ensino e 

compostura social.  

Independentemente dos lentes que compuseram a Congregação do Atheneu 

Sergipense, o seu Estatuto delimitava deveres para todos; entre os quais o dever de “no 

princípio de cada ano letivo apresentar à congregação o programa do curso sobre as matérias 

que professares” (Art. 25
o
 do Estatuto do Atheneu Sergipense, 1871)

32
.  

Interessante o registro de que era facultativo ao lente trabalhar com outros conteúdos, 

sem serem somente os expressos nos compêndios, desde que justificadas suas razões (Art. 21
o 

do Estatuto do Atheneu Sergipense, 1871). Este dado remete a Goodson (1995) ao fazer 

menção ao currículo implícito e informal, denotando indícios de que havia uma cultura 

escolar peculiar que não se restringia aos dados prescritos pela escola. 

Assim, as demais disciplinas e vagas que surgiram posteriormente, foram ocupadas a 

partir de concursos públicos, os quais eram considerados um momento de grande disputa e, ao 

mesmo tempo, de salutar relevância para os candidatos demonstrarem sua intelectualidade, 

seus conhecimentos. Especificamente, os lentes que ocuparam a Geografia no período 

delimitado deste estudo seguiram, a priori, as características previamente estabelecidas para 

os lentes das demais disciplinas escolares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32

 As informações alusivas a horários, programas e compêndios referem-se a dados presentes nas Atas da 

Congregação do Atheneu Sergipense e em pesquisas desenvolvidas por Alves (2005). 
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QUADRO 1 – Lentes de Geografia entre 1870 a 1908 

NOME FORMAÇÃO 

PERÍODO 

EM QUE 

LECIONOU 

CADEIRAS 
OUTROS 

CARGOS 

Raphael 

Archanjo de 

Moura 

Mattos
33

 

 
1871 a 

24.3.1890 
Geografia; História 

Juiz de Paz e 

Delegado de Polícia 

Manuel 

Francisco 

Alves de 

Oliveira 

Ciências 

Eclesiásticas 
1874 

Geografia; História; 

Religião; 

Pedagogia e 

Astronomia 

Diretor Geral de 

Instrução Pública 

Luiz Carlos 

da Silva 

Lisboa 

 1882 a 1903 

Geografia; 

Pedagogia Teoria e 

Prática e 

Astronomia 

 

Narcizo da 

Silva Marques 
Médico 1890 a 1892 

Geografia e 

História 
 

Baltazar de 

Araújo Góes 

Professor, 

Jornalista 
1890 a 1893 

Geografia Geral; 

Português e 

Astronmia 

Diretor do Atheneu 

(1901); Diretor da 

Instrução Pública 

(1905) 

Antônio 

Garcia Rosa 
Farmacêutico 

1899 a 1900 
Corografia do 

Brasil e Francês 
 

1911 
Geografia e 

Ciências Naturais 

José Moreira 

Magalhães 
Médico 

15.6.1899 a ? 

1912 

Física e Química; 

Geografia Geral e 

Corografia do 

Brasil e Noções de 

Cosmographia 

 

Aristides da 

Silveira 

Fontes 

Médico 1904 a 1911 

Geografia; 

Mecânica e 

Astronomia; Física; 

Química e Higiene 

Deputado estadual; 

Diretor do Atheneu 

(1916 – 1920); 

Médico do Hospital 

de Caridade e da 

                                                 
33

 Em 1º de Fevereiro de 1884, em conformidade com as Atas da Congregação do Atheneu Sergipense, o 

professor Moura Mattos solicitou afastamento da cadeira de Geografia: “Requeiro tambem que no corrente anno 

me seja restituida a cadeira de Geographia d’aquela escola, de accordo com o Reg. em vigor, obrigando-me a 

leccionar diariamente em ambas as aulas sem meus onus presentes nem direito a grat ificação futuras” (Sessão 

Ordinária de 1º de Fevereiro de 1884. Presidência do Ilm
º
 Sr. D

r
 Director Geral do Ensino Público). Seis anos 

depois, o referido professor foi jubilado. As razões não foram retratadas na documentação analisada em 1º de 

abril de 1890: “Foi lido um officio do ex professor de geographia, cidadão Raphael A. de Moura Mattos dirigido 

ao Cidadão Director Geral do ensino publico em data de 24 do mez findo, despedindo-se dos seus antigos 

companheiros de trabalho, por ter sido jubilado depois de desenove annos e cinco mezes de permanencia n’este 

Atheneu, desejando ao mesmo tempo que tão útil Instituição progrida no desempenho de sua alta missão, 

preparando a mocidade para os seus encargos fuctines. A Congregação inteirada do mesmo officio resolveu que 

se officiase o m
mo

 ex professor agradecendo as expressões que lhe dirigio por intermédio do cidadão Director, e 

nada mais havendo foi encerrada a sessão” (Sessão ordinária da Congregação dos Lentes do Atheneu Sergipense, 

em 1º de abril de 1890, sob a presidência do Cidadão, Dr. Galdino Telles de Menezes). 
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Escola de 

Aprendizes de 

Marinheiros 

Mário 

Guaraná de 

Barros 

Poeta, 

Jornalista 
1905 Geografia  

Tancredo de 

Souza 

Campos 

Farmacêutico 1907 a 1913 
Geografia; História 

Natural 
 

Alfredo 

Montes Júnior 
Farmacêutico 1907 a 1908 

Geografia; Inglês; 

Alemão e Desenho 
 

Fonte: Quadro elaborado a partir de dados presentes em Alves (2005) e nas Atas da 

Congregação do Atheneu Sergipense. 

 

Apesar de não ter verificado nas Atas analisadas nenhum rito de concurso para lente 

de Geografia, constatei apenas na Ata de 17 de março de 1890 a posse para um deles, Narcizo 

da Silva Marquês: 

 

Deferir juramento e posse ao Cidadão Doutorando, Narcizo da Silva 

Marquês, o qual por acto do Governo de 14 do corrente foi nomeado Lente 

de Geographia do Atheneu Sergipense; e, tendo o referido cidadão 

promettido que cumpriria conscienciosamente os deveres inherentes a seu 

cargo, foi convidado a tomar assento entre os Membros da Congregação 

(Sessão extraordinária da Congregação dos Lentes do Atheneu Sergipense, 

em 17 de Março de 1890, sob a presidência do Cidadão, Dr. Galdino Telles 

de Menezes). 

 

Diante de tal indício, é possível então inferir que o referido lente assumiu a disciplina 

escolar Geografia, passando a compor o quadro do Atheneu Sergipense sem ter passado por 

concurso público. Assim sendo, conforme tal vestígio é possível pensar sobre o fato de que, 

mesmo havendo um regulamento para concurso, muitos professores assumiram disciplinas 

por ato, ou seja, por indicação do governo, visto que, quando o lente passava por concurso, as 

informações sobre ele elencadas eram anunciadas “promovido por concurso” e, no caso 

específico deste lente, Guaraná (1925) informa que ele apenas ensinou Geografia no ensino 

secundário do Atheneu Sergipense, ao que indica que lá ficou, após se formar em Medicina 

até conseguir emprego em sua carreira – o que de fato aconteceu.  

Conforme vestígio, é possível pensar sobre qual o lugar da Geografia no currículo 

escolar e qual a sua importância para o ensino secundário do Atheneu Sergipense, uma vez 

que, nela, um lente sem ser provido por concurso público podia assumi-la, sem ocasionar 

tumultos. 
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Tal inferência ainda se confirma quando verificados os concursos a lentes no período 

em que está centrada esta investigação, apesar de as informações serem diminutas, denotando 

não ter havido nenhum deles para o provimento da Geografia. No Quadro 2, estão expressos 

os concursos a lentes no Atheneu Sergipense e em demais localidades na Província sergipana, 

cuja Congregação participava do processo seletivo.     

 

QUADRO 2 – Concursos a Lentes no Atheneu Sergipense  

PERÍODO CADEIRA 

5 de junho de 1877 Cadeira de Inglês 

9 de junho de 1886 
Cadeiras de Francez e Latim 

(Estância) 

4 de julho de 1890 
Cadeiras de Chorographia e Historia 

do Brazil 

12 de maio de 1893 
Cadeira de Pedagogia (Villa de 

Riachão, 2ª classe) 

12 de maio de 1894 
Cadeira de Pedagogia, (Villa de São 

Paulo, 2ª classe)   

27 de novembro de 1894 Cadeira de Pedagogia 

3 de fevereiro de 1897 Sciencias physicas e naturaes 

Fonte: Quadro elaborado, a partir de dados pesquisados por Alves (2005) e Atas da 

Congregação do Atheneu Sergipense (1870 – 1908). 

 

 

O processo de tais concursos seguia uma dinâmica muito semelhante, tal como 

expresso na Ata de 21 de abril de 1877 em que há o Regimento para Concurso de Professor. 

Neste documento está expresso um parecer sobre o programa dos concursos elaborado pelo 

Diretor, cuja Comissão escolhida pela Congregação elaborou um Regimento especial, a fim 

de prover a seleção para os “exames de concurso ás cadeiras do ensino secundario 

examinados attentamente os artigos apresentados pela Directoria Geral da Instrução Publica 

de parecer que seja pela mesma Congregação adaptado submettendo-se na forma da lei á 

approvação do Ex
mo

 Presidente da Provincia o seguinte Regimento [...]”. 

A partir deste Regulamento, bem como dos procedimentos adotados durante os 

concursos localizados nas Atas do período em que esta investigação está inserida, ficou 

evidente que os Artigos 6º e 7º eram cumpridos em todos eles: “Art. 6º: O concurso constara 
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de três provas: dissertação, exame escripto, exame oral; Art. 7º: Nestas provas serão 

examinadores tres Lentes d’entre os que compozerem a Congregação e por ella eleitos para 

esse fim” (Regimento especial para exames de concursos ás cadeiras de ensino secundario. In: 

Sessão de 21 Abril de 1877, convocada extraordinariamente. Presidencia do Senhor Doutor 

Thomaz Leopoldo). 

Outros Artigos que merecem destaque neste documento sobre as normas para os 

concursos são os seguintes: 

 

Art.9º Desse trabalho será obrigado o candidato a apresentar vinte 

exemplares que serão distribuidos pelos membros da Congregação um 

pertencerá ao archivo do Atheneu e os demais serão distribuídos pelos 

candidatos que hourerem inscripto. 

§ 1º Findos os quinze dias se reunirá a Congregação para determinar o dia 

em que tenha lugar o começo das provas devendo ser a primeira d’ellas a 

sustentação de dissertação. 

§ 2º Findo este acto terá lugar no dia posterior ou sendo possivelmente no 

mesmo dia, a prova escripta e no dia seguinte a prova oral. 

Art. 10º O tempo para a prova escripta não excederá de duas horas e o da 

oral será de meia hora para cada examinador, para a argüição sobre a 

dissertação será de hora e meia os tres examinadores. 

Art.11º Apresentando-se mais de um candidato a prova escripta de todos 

receberá sobre o mesmo ponto. 

Art.12º Nesta mesma hypothese alem da arguição pelos examinadores, 

haverá argüição reciproca sobre a dissertação e ás outras duas provas. 

Art.13º Quando houver dois candidatos se argüirão reciprocamente por 

espaço de uma hora cada um quando houver tres 1º tirado a sorte arguira ao 

2º e 3º, o 2º arguirá o 1º e 3º e este arguira o 1º e 2º e afim por sciente 

quando se der maior de candidatos.  

[...] 

Art. 18º O candidato que tiver sido reprovado pela maioria de votos dos 

membros presentes só depois de seis mezes, poderá ser admittidos a 

concurso da respectiva cadeira, salva a disposição do art. 22 do citado 

Regulamento (Regimento especial para exames de concursos às cadeiras de 

ensino secundário. In: Sessão de 21 Abril de 1877, convocada 

extraordinariamente. Presidência do Senhor Doutor Thomaz Leopoldo). 

 

O Regulamento demonstra que a seleção era um procedimento público. Por 

conseguinte, o questionamento ao processo estava também presente na seleção, haja vista a 

presença de provas dissertativa, escrita e oral. Neste último caso, os candidatos se arguiriam e 

quanto às dissertações, estava no Regulamento a obrigatoriedade da entrega de exemplares. 

No entanto, há de se questionar se a aprovação ocorria apenas a partir do conhecimento 

intelectual dos candidatos, ou se também outros fatores não eram consideradas em momentos 

decisivos para a ocupação de um cargo tão importante na sociedade como o de catedrático do 

Atheneu Sergipense. 
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De acordo com as normas ora apresentadas, os indícios revelam que o concurso 

público, apesar de ser um procedimento pelos quais deveriam passar os aspirantes a lentes do 

Atheneu Sergipense, ou cadeiras nas Vilas da província sergipana, houve alguns, como o lente 

de Geografia Narciso da Silva Marques
34

, que assumiu o cargo sem ser submetido a um 

processo seletivo. 

Saliento ainda que o fato de não haver concurso para a Geografia (lente assume sem 

concurso em março de 1890), põe em xeque se, de fato, esta era uma disciplina considerada 

relevante no currículo escolar, dado que eram postas como prioritárias para serem cursadas as 

disciplinas exigidas nos exames de preparatórios e, inclusive, nas Atas da Congregação, há 

evidências, como já ressaltado anteriormente, de que havia evasão em algumas disciplinas – 

entre elas, está a Geografia. 

Por sua vez, para Corografia, foram localizados, na Ata de 4 de julho de 1890
35

, os 

pontos que estariam presentes em um concurso a lente:  

 

1. Área, posição e limites do Brazil. 2 Configuração horizontal, postos, 

ilhas e sua natureza. 3.Configuração vertical, rochas e fosseis do Brazil. 

4. Grandes bacias hydrograficas do Brazil. 5 Climatologia do Brazil; 

determinação de suas isothermas e distribuição das chuvas. 6. Productos 

                                                 
34

 Nasceu em 16 ago. 1862, em Laranjeiras. Estudou humanidades em Aracaju-SE e cursou Medicina na 

Faculdade de Medicina da Bahia. Entre 1890 e 1893 foi lente de Geografia do Atheneu Sergipense e durante o 

ano de 1892 foi inspetor de Higiene em Sergipe. A partir de 1893 fixou residência em Casa Branca-SP, 

exercendo a clínica, onde faleceu em 26 abr. 1924 (adaptado de: GUARANÁ, 1925, p. 435 – 436). 
35

 Nesta mesma Ata também constavam os pontos para a cadeira de História do Brazil: 1 – Christovão Colombo, 

aportando as Lucarias e Pedro Cabral a Porto Seguro, encontraram essas duas porções da America povoadas por 

selvagens de caracteres phisicos differentes: Donde provierão esses indivíduos, como se acharão num novo 

Continente ao tempo da descoberta e quaes as raças a que pertenciam. 2 – Foram racionaes as mediadas 

empregadas por D. João IIIº para colonisar o Brazil? Surtiram d’ellas o desejo effeito, a ordem, o progresso, a 

segurança, a prosperidade da colônia, ou a embaraçaram exigindo prompto remedio? 3 – que acção directa ou 

indirecta exercem a companhia de Jesus no negocio interno e externo da colônia portuguesa e os meios de que 

serviram os jesuítas para tornarem-se uma potencia na terra conquistada da aos primitivos habitantes. 4 –As 

primeiras tentativas de mineração que influencia exerceram na sorte da lavoura colonial, sob o ponto de vista 

ethico e scientifico. O velho Caramurú concorreu para o engrandecimento da terra descoberta. Roberio Dias será 

um ente imaginário? E as minas de prata? 5– Quaes as causas que determinaram a introdução de africano na 

colônia portugueza? Como instituiu-se nella a escravidão? Quaes os males que ella acarretou á pátria? Donde 

partiram as primeiras ideas de redempção, quem as propagou no tempo do império e que attitude tomaram no 

ultimo decennio. 6 – Os patriotas de 1822 proclamando a independência do Brazil e entregando a coroa imperial 

a d. Pedro I procederam correctamente, ou serviram de cegos instrumentos a ambição do filho de D. João VI que 

juiso se pode formar do grito do Ipiranga? O príncipe estrangeiro que fundou o império, era sincero em relação 

aos negócios da Corte portugueza e especialmente aos do Brazil? 7– Que juiso podemos formar dos liberais de 

1831, promotores da revolução de 7 de Abril, provocando a abdicação e estabelecendo a regência provisória no 

império? Este acto impolitico cconcorreria para o atraso da Pátria brasileira, oppondo-se ás tendências do 

espírito americano? 8– Qual a política adaptada por Pedro II desde 1840 á 1889. O seu reinado terá sido um 

reinado Constitucional, ou o pacto fundamental brasileiro limitou-se a ser uma mera formula predominando      

antes o poder pessoal. Que o parlamentarismo desempenhou em meio século de reinado. 9– Qual o estado das 

finanças das lettras, da industria, das artes do Brazil no segundo reinado. Que vantagens auferia a lavoura dos 

braços escravos. Quais os effeitos immediatos da lei nº 3353 de 13 de Maio de 1888? A abolição teria concorrido 

para resolução de 15 de Novembro de 1889? Quaes as relações que esta revolução tem com o passado do Brazil. 
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minerães, florestas e agriculas; avicultura, e (ilegível). 7 Geographia 

phisica, pólitica e economica do Estado de Sergipe. 8. Imigração 

colonização e acclimatação das diversas raças no Brazil. 9. Instrucção 

publica. 10. População, Commercio, assosiações, finanças do Brazil e 

suas estatísticas. 11. Vias de Communicação terrestre, férrea, fluvial, 

marítimas e telegráficas (Sessão extraordinária da Congregação dos 

Lentes do Atheneu Sergipense, em 4 de Julho de 1890, sob a presidência 

do Cidadão Dr. Galdino Telles de Menezes). 

 

Por conseguinte, não houve comentários em Atas posteriores sobre os procedimentos 

do concurso e / ou inscritos.  Referente aos pontos selecionados, dos onze, dez deles 

priorizaram conteúdos direcionados ao Brasil e um, a Sergipe.  A partir deles, depreende-se 

que, para a Corografia, destacaram-se aspectos cartográficos (como: localização e dimensões 

territoriais); rede hidrográfica brasileira; tipos climáticos do Brasil; aspectos biogeográficos; 

econômicos; meios de transportes e comunicação; processos migratórios; dentre outros. 

Quanto a Sergipe, enfatizou-se a abordagem física, política e econômica. 

Assim, o lente que se submetesse ao processo seletivo deveria estar apto a apresentar 

um conhecimento amplo dos aspectos corográficos que eram essenciais à investidura no 

cargo. Tais pontos, como demonstrado, exigiam conhecimentos de cunho, prioritariamente, 

físico, político, demográfico e econômico, revelando, dessa forma, que a sociedade recém-

republicana apresentava novas perspectivas de enxergar não apenas a política, mas também o 

ensino – timidamente, ainda, falando, posto que alterações plausíveis não eram possíveis de 

ser elencadas; no entanto, pequenos movimentos já se faziam presentes – neste caso, 

começamos a verificar a alteração paulatina de uma vertente da geografia Clássica para uma 

vertente Moderna, ou seja, o acesso aos conteúdos mnemônicos vão aos poucos cedendo 

espaço para conteúdos que possibilitassem o conhecimento pátrio, necessário à formação do 

cidadão brasileiro, tal como defendido por Veríssimo e, posteriormente, por Delgado de 

Carvalho, na década de 20 do século XX. 

 

3.3 OS ESPAÇOS E OS TEMPOS DA GEOGRAFIA NO ATHENEU SERGIPENSE 

 

O estudo desta seção justifica-se pela necessidade de se compreender a Geografia no 

Atheneu Sergipense, evidenciando os programas, os exames, os horários e demais indícios 

localizados nas Atas da Congregação do Atheneu Sergipense e legislações consultadas, a fim 

de depreender quais os Espaços e os Tempos desta disciplina escolar na única instituição 

pública de ensino secundário na província sergipana. Tais dados estão organizados nos 
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Quadros 3, 4 e 5, demonstrando as permanências e as alterações pelas quais passou a 

Geografia. 

Os indícios na documentação analisada demonstram que a nomenclatura da Geografia, 

os programas de ensino, os compêndios e os exames estavam vinculados a uma legislação 

específica. Apesar disso, a Congregação também tinha autonomia para selecioná-los, cujas 

escolhas estão registradas nas Atas. 

Conforme se pode averiguar no Quadro 3, os programas destinados à Geografia 

estavam em consonância às exigências dos exames gerais
36

, em 1876; no ano seguinte, a 

Geografia estava como uma das disciplinas exigidas para os exames de preparatórios, cujo 

programa foi emitido pelo Governo Geral. 

Tal quadro prevaleceu por mais sete anos e apenas em 1885 foi estabelecido que, nos 

programas de Geografia, deveria ser exigido como um dos pontos “as vinte provincias do 

Brazil” – o que permite inferir que, em outrora, as províncias não eram objeto de estudo nas 

aulas de Geografia, possibilitando então entender que nela prevaleciam apenas os estudos da 

Geografia Geral, ou seja, a partir do ano de 1885 é que o Brasil começa a adentrar os “bancos 

escolares” do ensino secundário do Atheneu Sergipense, passando a fazer parte dos planos de 

curso. 

Não foram encontrados nas Atas novos indícios sobre o programa de Geografia até 

1893, quando a disciplina passou a estar presente nos 1º e 2º anos, respectivamente, 

estudando-se: “Geographia: geographia phisica, especialmente do Brazil, exercício de 

cartographia; noções concretas de Astromonia”; e no 2º ano, correspondente à quinta cadeira, 

“Geographia: Chorographia e Cosmographia”. 

Compreende-se que, a partir deste momento, o programa da Geografia e de suas 

correlatas, tornam-se mais extensivos – saindo de um plano de estudo apenas superficial de 

conhecimentos (outrora, apenas dedicado à Geografia Geral e, posteriormente, com a 

introdução dos estudos das províncias) para serem dedicadas lições específicas da Geografia 

física (ou seja, o estudo dedicado às condições da paisagem natural existentes na superfície 

terrestre), com ênfase ao estudo da geografia física do Brasil – mais uma vez, predominância 

para o Brasil. 

 

                                                 
36

 Os diferentes modelos de exames realizados pelo corpo discente entre os anos 1870 e 1908 foram 

minuciosamente estudados por Alves (2005). A pesquisadora elaborou um quadro sobre esta questão em sua 

Tese de Doutoramento, caracterizando e conceituando sobre o que tratavam cada um destes exames; assim, 

como há alterações não apenas de nomenclaturas, mas também de finalidades e características destes exames. 
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QUADRO 3 – Quadro referente aos programas da Geografia no ensino secundário no 

Atheneu Sergipense (1876 – 1908)  

ANO PROGRAMAS  

1876  Novo programa para os exames gerais. 

1877 

 Segundo o Art. 89, § 1º do Regulamento de 9 de Janeiro corrente, o qual 

ficou estabelecido que o curso de humanidades seria composto em cinco 

anos, ficando a matéria de Geografia para o quarto ano com o horário de 9 às 

10 
½
. Dentre as matérias do quarto ano, a de Geografia estava presente nos 

exames finais gerais. 

 Mesmo Programa dado pelo Governo Geral nos exames de preparatórios e 
expedindo diploma de humanista àqueles que fossem aprovados nas dez 

matérias – inclusive geografia – lecionadas no Atheneu. 

1878  Os programas permaneceram o mesmo do ano anterior. 

1880  Os programas permaneceram o mesmo do ano anterior. 

1882  Os programas permaneceram o mesmo do ano anterior. 

1883 
 Os programas permaneceram o mesmo do ano anterior, conforme 

estabelecia o artigo 75§ 1º do Reg. de 13 Maio de 1882. 

1884  Os programas permaneceram o mesmo do ano anterior. 

1885 
 Escolha dos programas deveria estar em conformidade com os exigidos nos 

exames; assim a Congregação deliberou que os pontos de Geografia deviam 

ser as vinte províncias do Brasil.  

1889  Prevalecer os mesmos programas do ano anterior. 

1893 

 Apresentação do novo programa do curso de humanidades do Atheneu 
Sergipense: 

 1º Ano correspondente à quinta cadeira: Geografia: geografia física, 
especialmente do Brasil, exercício de cartografia; noções concretas de 

Astronomia; 

 2º Ano correspondente à quinta cadeira: Geografia: Corografia e 

Cosmografia. 

1895 
 Permanência do programa do ano anterior e aprovação dos programas 

concernentes às cadeiras para os exames finais. 

1896  Adoção dos mesmos programas do ano anterior. 

1897  Utilização dos mesmos programas do ano anterior. 

Entre 

1898 e 

1908 
 Não houve informações sobre programas. 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor, a partir das Atas da Congregação do Atheneu Sergipense. 

 

  

Quanto aos exercícios de cartografia, é possível compreendê-los considerando-se a 

concepção de que a cartografia é a ciência responsável por tratar de compreender, produzir, 

utilizar, enfim, estudar mapas; acredito então que os exercícios da cartografia visavam a 

exercitar a prática não apenas da construção de mapas, mas também de leituras de mapas. Daí, 
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é possível compreender a presença dos atlas como sendo um dos recursos de aprendizagem 

desta disciplina. Já no que se refere às noções concretas de Astronomia, tais estudos fazem 

referência ao estudo dos corpos celestes, entre os quais: planetas, estrelas, cometas, galáxias. 

Apesar de a Corografia aparecer como matéria, consoante a conceituação explicitada 

por Goodson (1995) sobre disciplina escolar, é notório que ela não se constituiu enquanto 

disciplina e, consequentemente, não se firmou academicamente, mantendo-se de forma 

isolada. 

Conforme estruturação do Programa de ensino, é possível depreender que ele estava 

organizado de forma a oferecer ao discente uma compreensão do todo, no primeiro momento, 

para que, no segundo ano, o aluno pudesse ter acesso a aspectos peculiares, tendo em vista 

que a proposta para 2º ano, correspondente à quinta cadeira, a Geografia englobava: 

“Chorographia e Cosmographia”. Aquela se refere à parte da Geografia clássica dedicada aos 

estudos históricos de um país, ou, mais especificamente, de uma de suas regiões, além de seus 

aspectos da demografia e antropologia; esta, à parte da Astronomia que se preocupa em 

estudar e descrever o universo. 

Dessa maneira, é possível depreender que os espaços da Geografia estavam 

organizados de forma que partiam dos aspectos amplos para os peculiares. Tal situação, 

também expressa nos exames, de acordo com as informações expressas no Quadro 4, denota 

que o referido rito de passagem era exigido em conformidade com os conteúdos mencionados 

nos Programas de Ensino.  

O panorama de Programas e Exames, ora apresentado nos Quadros 3 e 4, denotam 

relevância se dialogados com a legislação em vigor e compreendidos à luz da concepção do 

indivíduo que se objetivava formar no ensino secundário e, consequentemente, com o perfil 

almejado desta elite intelectual para o Brasil republicano, tendo em vista que a essência 

conteudística foi-se alterando paulatinamente.  

Neste sentido, é válido observar se havia, ou não, no Atheneu Sergipense, a 

preocupação de cunho nacionalista almejado “pelo menos no plano formal, [posto que] os 

novos programas de ensino fixados pela República indicassem uma mudança e/ou uma 

adequação dos seus conteúdos à nova situação brasileira” (MACHADO, 2003, p. 104).  

 

 

 

 



56 

 

QUADRO 4 – Quadro referente aos exames da Geografia no ensino secundário no 

Atheneu Sergipense (1876 – 1908)  

 

ANO EXAMES 

1876 
 Obras mencionadas no Programa dos exames gerais são indicadas para 

serem utilizadas nas aulas do Atheneu. 

1878 
 Para avaliadores dos Exames Gerais de Geografia: Moura Mattos, Tito e 

Geminiano. 

1879 
 Nas comissões examinadoras para o curso de humanidades, participaram 

como avaliadores – na cadeira de geografia – Moura Mattos, Geminiano e 

Alfredo. 

1880 
 Nas comissões examinadoras, participaram como avaliadores – na cadeira de 

geografia – Moura, Geminiano e Ascendino. 

1883 

 Nos exames de Geografia do Brasil seriam adotados os mesmos programas 
orientados pelo Governo Geral da Província. Participaram como 

examinadores os lentes: Manoel Francisco d’Oliveira, Raphael Archanjo 

Moura Mattos e Pedro de Andrada. 

1884 
 Foram designados como avaliadores dos exames de Geografia: Silva Lisboa, 

Belisiario e Oliveira. 

1885 
 Os avaliadores nos exames para Geografia: Professores Moura Mattos e 

Belisiario, Normalista D. Elvira Fontes. 

1886 
 Nos exames gerais, participaram como avaliadores de Geografia: Beliziario 

Sousa, Brício Cardoso e uma Normalista. 

1887 
 Avaliadores para os exames gerais de Geografia: Beliziario Pereira, Moura 

Mattos e uma Normalista. 

1888 
 Definidos os pontos que seriam utilizados nos exames gerais, bem como os 

nomes dos avaliadores. No entanto, não estavam prescritas as referidas 

informações. 

1895 
 Debate para aprovar os programas concernentes às cadeiras para os exames 

finais. 

1907 
 Nomeação de uma comissão examinadora. Para Geografia, Tancredo 

Campos. 

1908 
 Examinadores de Geografia: Garcia Roza, Alcebíades Paes e Tancredo 

Campos”. 
Fonte: Quadro elaborado pelo autor, a partir das Atas da Congregação do Atheneu Sergipense. 

 

 

De acordo com o exposto no Quadro 4, é possível depreender que o fato  de as obras 

mencionadas no Programa dos exames gerais serem as mesmas indicadas para as aulas do 

Atheneu implica a compreensão de que os conteúdos cobrados nos exames estavam muito 

próximos da proposta conteudística de sala de aula. 

A partir dos espaços circundados pela Geografia, é possível entender, através do 

quadro elaborado, das pesquisas realizadas por Alves (2005) e das legislações localizadas no 
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IGHSE, que o curso de Humanidades, em conformidade com o Regulamento Orgânico da 

Instrução Pública da Província de Sergipe, de 24 de outubro de 1870, estava organizado em 4 

anos e a Geografia era ministrada no segundo ano. Também no Estatuto do Atheneu 

Sergipense, deste mesmo momento, estão expressos os compêndios a serem adotados: “a 

Geografia de Pompeu Brasil
37

 e a de Gaultier – edição de 1867. – Atlas de Grosselin de 

Lamarcho” (Art. 48
o 
do Estatuto do Atheneu Sergipense, 1871). 

A partir de 1874, em razão do Regulamento de 23 de setembro de 1873, o curso de 

Humanidades passou a ser ministrado em 3 anos e não houve alteração de nomenclatura 

referente à cadeira “Geographia”, vigorando em conformidade com o Regulamento da 

Instrução Pública de 20 de abril de 1875. Somente em 1877, com o Regulamento de 9 de 

janeiro deste ano, a cadeira apresentou nova nomenclatura: “Geographia, Cosmographia e 

Chorographia do Brazil”. 

Apesar de haver alterações de compêndios em 1881, não houve registro, nas Atas, se 

também os correspondentes aos estudos de Geografia foram alterados. Apenas com a 

Resolução nº 1210 de 30 de março de 1882, passou a ser denominada “Cosmographia, 

Geographia Geral e Geografia Especial do Brazil”, ocupando a 6ª cadeira. 

É válido ressaltar que um estudo de Geografia específico ao Brasil foi registrado 

apenas neste ano de 1882 – o que permite depreender que estudos acerca do Brasil 

começaram a ser enfáticos a partir deste período e não mais ocuparem poucas laudas nos 

manuais estrangeiros. Por conseguinte, é necessária uma análise mais cuidada dos 

compêndios adotados, a fim de averiguar se havia o enquadramento em diretrizes 

mnemônicas, ou apresentavam uma nova proposta de perceber a pátria, conforme almejado 

pelas novas vertentes nacionalistas inspiradas nos ideais republicanos.   

                                                 
37

 Nascido em 30 de junho de 1852, Thomaz Pompeo de Sousa Brasil foi filho do Senador Thomaz Pompeo de 

Sousa Brasil, nasceu em Fortaleza em 30 de Junho de 1852. Começou seus estudos em 1865 no Atheneu 

Cearense e, posteriormente, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde fez os preparatórios nos Colégios dos Padres 

Paiva e de Monsenhor Reis. Em 1868, matriculou-se na Academia de Recife e obteve aprovações plenas em 

todos os cursos. Em 1876, tornou-se lente da cadeira de Geographia do Liceu Cearense. Em 1889, foi nomeado 

Diretor da Instrução Publica. Ao deixar a administração da Província, como vice-presidente que sucedeu ao 

presidente Henrique d'Avila, apresentou importante Relatório sobre a Assistência Pública em 1888 e 1889. Foi 

presidente da Academia Cearense, vice-presidente do Instituto do Ceará, sócio correspondente do Instituto 

Histórico da Bahia, da Sociedade de agricultura do Rio de Janeiro, lente aposentado do Lyceu e Escola Normal 

do Ceará, lente em disponibilidade da Escola Militar do Ceará, Vice-diretor lente da Faculdade Livre de Direito. 

Thomaz Pompeo deixou vasta produção bibliográfica. Fonte: Diccionário Bio-bibliográfico Cearense-Barão de 

Studart. Disponível no sítio: 

http://www.portal.ceara.pro.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1385:thomaz-pompeo-de-

sousa-brasil-1385&catid=292&Itemid=101. Acesso em: 20 jul. 2015. 

http://www.portal.ceara.pro.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1385:thomaz-pompeo-de-sousa-brasil-1385&catid=292&Itemid=101
http://www.portal.ceara.pro.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1385:thomaz-pompeo-de-sousa-brasil-1385&catid=292&Itemid=101
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Em 1885, estão expressas nas Atas as seguintes substituições: “geographia das 

provincias do Brazil por Mor
a
 Pinto, em substituição de Lacerda; Atlas geographicos de dr. 

Lisbôa em substituição do atlas de Delomorche”.  

Neste mesmo ano, a sessão de 4 de novembro de 1885 foi marcada pela escolha dos 

programas a serem exigidos nos exames, a qual “deliberou a Congregação que os pontos de 

Geographia deviam ser as vinte provincias do Brazil”. Nota-se que, apesar da ênfase dada às 

províncias do Brasil, não estão expressas na documentação as formas de cobrança de tais 

conteúdos. 

Em 1890, com o Decreto de 14 de março, os estudos de Geografia estenderam-se para 

além de Cosmografia, também de Corografia. Já em 1892, o Art. 17 da lei nº 32 de 18 de 

agosto, que “reorganisa o ensino publico” do Estado de Sergipe ratificou que “Nenhum 

compendio será admittido nas escolas publicas, sem prévia approvação do Concelho 

Superior
38

”. Como houve alteração do material didático adotado nos estudos da Geografia 

para Lacerda, Moreira Pinto, Geographia do Brazil, Atlas de Schorader de Antoine, 

subentende-se que tais alterações ocorreram conforme o estabelecido na legislação em vigor, 

a qual estabelecia também que o curso de Humanidades no Atheneu Sergipense teria a 

duração de 6 anos.  

Esta nova modificação foi verificada somente em 1893, a partir do Decreto nº 45 de 19 

de janeiro de 1893, quando o Curso de Humanidades passou a ser ofertado em seis anos e a 

Geografia ministrada em dois; em ambos, correspondentes à quinta cadeira. Sendo que no 1º 

ano eram lecionadas: “Geographia: geographia phisica, especialmente do Brazil, exercício de 

                                                 
38

 O Capítulo da Lei nº 32, de 18 de agosto de 1892, que trata especificamente sobre o Conselho Superior aborda 

sobre a composição de seus membros, a duração do Conselho, além de suas atribuições, tal como especificado a 

seguir: 

Art. 38. Haverá um Conselho Superior de Instrucção, composto de dois membros do magistério primário da 

capital, de tres do magistério secundario, do presidente do concelho municipal da capital e de tres cidadãos 

nomeados pelo governo, sob a presidencia do director da instrucção, que terá os votos de quantidade e qualidade. 

Art. 39. Os professores primários e secundários serão designados para as substituições pela Congregação do 

Atheneu, e serão substituídos em seus impedimentos por outros que o director da instrucção publica designar. 

Art. 40. O Conselho servirá por tres annos. 

Art. 41. A competencia administrativa do Conselho versa sobre: 

I. Methodos e meios do ensino; 

II. Compendios, programmas de ensino e material technico, 

III. Regimento interno das escolas primarias publicas e particulares ; 

IV. Bases para a reforma do ensino; 

V. Organisação. adopção e publicação de compendios; 

VI. Validade ou nulidade dos concursos para o magisterio primario; 

VII. Consultas sobre as materias concernentes á instrucção. 

Art. 42. A competencia disciplinar do Conselho versa sobre: 

§ Unico. O julgamento, com recurso para o presidente do Estado, das faltas e delictos dos professores.  
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cartographia; noções concretas de Astromonia”; e no 2º ano: “Geographia: Chorographia e 

Cosmographia”.  

Percebe-se, com esta mudança, que a Geografia passou a ter, não apenas mais espaço 

na estrutura dos programas de ensino e ampliação de seus conteúdos, como também, 

conforme perceptível na análise dos horários a ser verificada a posteriori, o tempo destinado a 

ela também foi mais significativo – deixando de ser lecionada uma única vez por semana, 

para mais dias, de forma paulatina. Esta maior visibilidade da referida disciplina escolar, 

provavelmente, possibilitou-lhe maior legitimidade e, consequentemente, mais importância no 

campo escolar.  

Em 1897, consoante Decreto 231 de 9 de julho de 1897, a Astronomia integrou os 

estudos geográficos e o Curso de Humanidades passou a funcionar em sete anos. Há, neste 

momento maior diversidade dos estudos direcionados à Geografia, assim organizados: 1º ano 

– “Geographia: geographia physica, exercicios de carthographia”; 2º ano – “Geographia: 

geographia politica e economica especialmente de Sergipe; exercícios carthographicos”; 3º 

ano – “Geographia: geographia do Brazil e noções de Cosmographia”; no 5º, 6º e 7º anos, a 

Geografia estava em forma de Revisão. É também o primeiro registro, no ensino secundário, 

de estudos sobre Geografia de Sergipe. No ano seguinte, estiveram presentes a Geografia 

Geral e a Geografia do Brasil. Em 1899, Geografia e Corografia. 

Em 1899, de acordo com o Decreto nº 351 de 9 de junho, o Curso passou a ser integral 

de 6 anos e a Geografia, a ser ministrada no 1º, 2º, 3º 5º e 6º anos, com uma carga horária 

respectiva de 3, 3, 1, 6 e 1 hora semanais. Sendo que: no quinto ano, dividiam horário 

Mecânica e Astronomia e, no sexto, além de Geografia, havia uma hora também destinada à 

Corografia do Brasil. 

Em 1900, subentende-se que o curso deixou de funcionar de forma integral, pois o 

registro da Geografia voltou a ser como o era anteriormente “Geographia Geral e Corographia 

do Brazil”, ministrada com carga horária de uma hora semanal. 

Entre os anos 1902 e 1906, a nomenclatura que prevaleceu foi a seguinte: “Elementos 

de Geographia e Astronomia”, além de “Corographia do Brasil”. Em 1903, percebem-se 

alterações de compêndios – “Geographia Geral e Astronomia, Lacerda” e, em 1907, ficou 

determinado que os livros adotados seguiriam o “Regulamento nº 543 que remodelou o 

Atheneu Sergipense de accordo com o Gymnasio Nacional”, o que é passível de 

questionamento, dada a peculiaridade existente em cada instituição de ensino, pois cada uma 

delas é portadora de uma cultura escolar específica, de um currículo implícito, além de outros 

aspectos, que fogem às prescrições legais. 
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QUADRO 5 – Quadro referente aos horários da Geografia no ensino secundário no 

Atheneu Sergipense (1876 – 1908) 

 

ANO HORÁRIOS 

1876  Vigorou o mesmo do ano anterior. 

1877 

  9 às 10
½
; 

 Aritmética, Geografia e Filosofia: alterado para: 7 às 10 horas. 

 Geografia e Retórica: alterado para 9 às 10 horas. 

1878  2 às 3. 

1879  O mesmo do ano anterior. 

1880  O mesmo do ano anterior. 

1881  O mesmo do ano anterior. 

1882   Geografia, Pedagogia e Latim: alteração do horário para 10 às 11 horas. 

1883   Geografia: 10 às 11 h 

1884  Geografia e Latim: 10 às 11h 

1885  Geografia, Latim e História: 10 às 11h 

1886  Geografia: 10 às 11 h 

1887  O mesmo horário do ano anterior. 

1888   Geografia: 10 às 11 h 

1889  “Geografia e Retórica: 10 às 11 h 

1890  O mesmo horário do ano passado. 

1891  Geografia e Latim: 10 às 11h 

1892  “Geografia: 11 às 12 h 

1893  1º e 2º Ano: 2ª, 4ª e 6ª feira das 11 as 12 horas. 

1894   Terça, quinta e sábado das 12 às 13h. 

1895  O mesmo horário do ano anterior. 

1896  O mesmo horário do ano anterior. 

1897  O mesmo horário do ano anterior. 

1898 
 Geografia geral das 11h às 12h e de Geografia do Brasil e História das 1h às 

2h. 

1899 
 Latim, Geografia, Química e Física: das 8h às 9h; Corografia: de 1h às 2h. 

 Alteração do horário das aulas, conforme Reforma do estabelecimento – 

Geografia: 2
as

, 4
as

 e 6
as

 feiras” das 11 às 12 horas. 

1900 
 9h às 10h. 

 Para atender o regulamento em vigor, o horário foi alterado para: Geografia 

Geral e Corografia do Brasil de 1 às 2 h. 

1901  Geografia Geral e Corografia do Brasil: 8 às 9 h. 

1902  Geografia geral e Astronomia das 8 às 9; História geral e Corografia do Brasil 
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no mesmo horário. 

1903 
 Geografia geral e Astronomia das 8 as 9 horas e História geral e Corografia do 

Brasil no mesmo horário. 

1904  Mesmo horário. 

1905  12h à 1h da tarde. 

1906  Mesmo horário do ano anterior. 

1907 
 Segunda a sábado às 11 horas as cadeiras de Geografia, Inglês, Grego e 

Desenho, em conformidade com o Regulamento nº 543 que remodelou o 

Atheneu Sergipense, conforme o Ginásio Nacional. 

1908   O mesmo horário do ano passado. 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor, a partir das Atas da Congregação do Atheneu Sergipense. 

 

Quanto ao horário, a Geografia, em conformidade com o Regulamento Orgânico da 

Instrução Pública da Província de Sergipe, de 24 de outubro de 1870, estabelecia que 

Geografia e História eram ministradas das 10h 
½ 

 ao meio dia, prevalecendo até 1873.  

Apenas em 1874 passaram a ser trabalhadas separadamente; a partir deste período, no 

curso de Humanidades, não foram verificadas, nos programas e horários das Atas do período 

desta investigação, as aulas de Geografia e de História lecionadas de forma conjugada. Alves 

(2005, p. 100) afirma que “nesse mesmo ano de 1874, foram determinados horários para as 

aulas de Geografia das 9h às 10h30, História das 10h30 às 12h [...]”. Em 1893, apesar de no 

Curso Normal elas aparecerem como cadeira única, havia subdivisão de estudos.  

Em 1874, passou a vigorar das 9h às 10h30min, em conformidade com o Regulamento 

de 23 de setembro de 1873. Apesar de um novo Regulamento entrar em vigor em 1875, não 

afetou a Geografia – seu horário permaneceu inalterado até 1877, quando, neste ano, o 

período das aulas, inicialmente é das 9h às 10h30min da manhã e, após alterações, a partir de 

17 de maio, passou a vigorar das 9h às 10h. Entretanto, a legislação não especifica o porquê 

em um intervalo tão curto (entre fevereiro/1877 a maio/1877) a Geografia ganha e, logo 

depois, perde espaço no campo escolar. 

De 1878 a 1881, a cadeira passa a ser ministrada no turno vespertino – de 2h às 3h. 

Com a Resolução nº 1210 de 30 de março de 1882, retorna para o turno matutino, passando a 

ser ministrada de 10h às 11h.  

Houve alterações apenas em 1885. Neste e no ano consecutivo, o horário a ela 

destinado foi de 1h às 2h. Em 1887, retorna à proposta anterior, das 10h às 11h, prevalecendo 

assim até 1891. 
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Em 1892, entra em vigor a lei nº 32 de 18 de agosto, que “reorganisa o ensino público” 

do estado de Sergipe. Segundo Art. 15, “As escolas funccionarão das 9 da manhã ás 2 da 

tarde, havendo uma hora de interrupção para descanso e recreio”. Neste sentido, o horário de 

Geografia estava entre 11h e 12h. a legislação estabelecia ainda, em seu Art. 16, que “O 

tempo escolar será de dez mezes, começando e terminando nas epochas marcadas pelo 

regulamento, que baixar para execução desta lei”. 

A partir de 1893, averígua-se um aumento na carga horária desta disciplina escolar, 

que assim ficou estabelecido: 1º e 2º anos, na 2ª 4ª e 6ª feiras das 11 às 12 horas; no ano 

seguinte, nos dias: terça, quinta e sábado das 12h às 13h, cujo horário prevaleceu até 1897. 

Com o Decreto 231, de 9 de julho de 1897, estabelecendo para o curso de 

Humanidades um total de sete anos, a Geografia apenas estava ausente no 4º ano.  

Em 1898, havia uma subdivisão entre as cadeiras “Geographia geral” das 11h às 12h, e  

“Geographia do Brazil”, das 13h às 14h. 

Em 1899, aparecem horários para Geografia e Corografia. Aquela ministrada das 8h às 

9h; e esta, das 13h às 14h. Neste mesmo ano, em razão da “reforma do estabelecimento”, a 

geografia passou a ser ministrada nos dias de “2
as

, 4
as

 e 6
as

 feiras”, das 11 às 12 horas. A 

reforma a que a Ata faz alusão é o Decreto 351 de 9 de junho de 1899. 

Em 1900, a Geografia estava das 9h às 10h; por conseguinte, para atender o 

“regulamento em vigor”, o horário foi alterado para: “Geographia Geral e Chorographia do 

Brasil” das 13h às 14h.  

Em 1901, “Geographia Geral e Chorographia do Brazil” seriam ministradas das 8h às 

9h. No ano seguinte, “Geographia geral e Astronomia”, das 8h às 9h e “Historia geral e 

Chorografia do Brazil”, também no mesmo horário, cuja dinâmica prevaleceu até o ano de 

1904. 

Em 1905 e 1906, Geografia Geral e Astronomia passaram a ser ministradas de 12h às 

13h; já História Geral e Corografia do Brasil, das 8h às 9h. 

No ano de 1907, em razão da “orientação a seguir relativamente ao Regulamento nº 

543 que remodelou o Atheneu Sergipense de accordo com o Gymnasio Nacional”, o horário 

de “Geographia, Inglez, Grego e Desenho” ficou da seguinte forma: segunda a sábado às 11 

horas. A Geografia era, então, ministrada nos seguintes anos: 1º (3horas); 2º (3horas); 3º (2 

horas) e 6º (1 hora). Tal horário permaneceu no ano seguinte. 

Em conformidade com os dados apresentados para melhor depreender os espaços e os 

tempos da disciplina de Geografia no ensino secundário no Atheneu Sergipense durante o 

período compreendido entre 1870 a 1908, percebo que a sua relevância ampliou-se de forma 
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paulatina e sólida. Seus estudos passaram a ser mais abrangentes, deixando de especificar 

apenas questões de caráter Geral, conhecimentos “importados”, para também abordar 

aspectos do Brasil e de Sergipe.  

Além disso, uma preocupação mais ampla, possibilitando ao aluno compreender de 

forma mais completa os elementos a que se referem a Geografia, posto que, dos trabalhos com 

as nomenclaturas, passou a estar especificado também nos programas a necessidade de uma 

abordagem para a Geografia física, econômica, política, além da Cartografia, Cosmografia e 

Astronomia.  

Quanto ao horário, deixou de ocupar uma hora, em um único dia na semana, para estar 

presente em todos os dias da semana, consolidando-se como disciplina autônoma e buscando 

consolidar-se como campo de saber no espaço escolar. 
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4. MANUAIS DIDÁTICOS: O ENSINAR E O APRENDER GEOGRAFIA 

 

 

O material didático utilizado durante a construção do conhecimento em uma disciplina 

escolar é fonte relevante para a sua história, pois possibilita entender peculiaridades acerca do 

conteúdo trabalhado, compreendendo-o significativamente na história das disciplinas 

escolares, além de fornecer subsídios para o processo de inculcação de conhecimentos; no 

caso específico deste estudo, da Geografia. 

No período histórico em que esta investigação está situada, há ainda uma 

peculiaridade alusiva aos referidos documentos, posto que os manuais didáticos eram 

fundamentais para os lentes direcionarem suas aulas, tendo em vista que não havia formação 

específica para lecionar cadeiras no período deste estudo
39

. 

Bittencourt (2004) afirma que apenas no Oitocentos os livros didáticos passaram a ser 

antecedidos pelos planos de estudo, sendo uma de suas finalidades sistematizar os 

conhecimentos e, assim, organizá-los em disciplinas escolares. A autora lembra ainda que, 

inicialmente, o livro era objeto de instrução para o professor, somente depois, no decorrer do 

século XIX, passou a ser extensivo aos alunos, apesar de ser um objeto de aquisição acessível 

a poucos. 

Conforme Bittencourt (2011), a valorização deste recurso didático no espaço escolar 

pode ser explicada em razão da quantidade de recursos que ele oferece, colaborando, assim, 

no ensino da disciplina a que se destina, posto que apresentar conhecimentos é uma das 

finalidades sobrejacentes deste recurso didático, cuja diversidade de informações nele 

presente faz com que atenda a públicos e a necessidades distintos, permitindo, assim, que o 

conhecimento acadêmico possa se tornar acessível.  

É neste sentido que Choppin (2009, p. 32) sugere haver distinções entre manuais e 

compêndios. Segundo ele, esta nomenclatura objetiva certificar a vulgarização do 

conhecimento presente em tratados científicos, ou seja, seriam “protomanuais”. Já os manuais 

seriam designados para estruturar os conteúdos em disciplinas autônomas
40

.   

                                                 
39

 Os professores de Geografia apenas foram obrigados a terem uma formação específica para lecionarem a 

disciplina a partir do decreto n 19.851, de 11 de abril de 1931, quando “[...] o Ministro Francisco Campos 

renovava o ensino superior brasileiro com a introdução do sistema universitário. Neste decreto, eram criadas as 

Faculdades de Educação, Ciências e Letras, espaço acadêmico que abrigariam, dentre outros cursos o de 

Geografia. As duas instituições organizadas sob as novas regras, Universidade de São Paulo (1934) e 

Universidade do Distrito Federal absorvida em 1938 pela Universidade do Brasil (atual UFRJ), fundaram suas 

Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, criando os primeiros cursos de formação de profissionais para atuar 

nesta área de conhecimento” (ROCHA, 2000, p. 129). 
40

 Choppin (2009, p. 33) apresenta a concepção de Annie Bruter sobre o manual de História: "A noção de manual 

de história, resumida por Annie Bruter, pressupõe por sua vez uma certa organização do ensino […], mas 
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Diante de tais aspectos, neste estudo, entendo livro didático a partir da perspectiva de 

Choppin (2009, p. 74), o qual afirma ser um instrumento pedagógico que “como todo objeto 

de pesquisa, o livro escolar não é um dado, mas o resultado de uma construção intelectual”, 

cuja análise possibilita conhecer aspectos da cultura escolar e, por sua vez, compreender 

melhor a História das disciplinas escolares, neste caso, da Geografia, sob o viés do currículo 

explícito (GOODSON, 1995).  

Nesta perspectiva, Chervel (1990) lembra que os conteúdos apresentados nos livros 

didáticos são resultado de uma seleção de conhecimentos e, por isso, de um entendimento 

sobre saberes escolares perpetuados em dado momento histórico e para determinado grupo, 

permitindo, desta forma, melhor compreender as alterações didático-pedagógicas ocorridas no 

espaço escolar, tendo em vista que os conteúdos estão dispostos a partir de “planos sucessivos 

claramente distintos e desembocando em algumas ideias simples e claras, ou em todo caso 

encarregadas de esclarecer a solução de problemas mais complexos” (CHERVEL, 1990, p. 

203).  

Ainda, segundo o autor, os compêndios colaboram com o pesquisador para encontrar 

respostas referentes aos conteúdos lecionados, aos saberes legitimados, além dos exercícios 

adotados para o processo de aprendizagem das disciplinas. 

No caso específico do Atheneu Sergipense, há uma constante de informações nas Atas 

que explicitam o fato de que os manuais didáticos adotados seriam os mesmos do ano 

anterior. Foram raros os anos em que as obras estavam indicadas na documentação ora 

analisada. Sobre este fato, Alves (2008) esclarece a partir da possibilidade de tais impressos 

serem conhecidos e identificados no cômpito em que seriam adotados. 

Como se pode perceber, há poucas referências ao material didático adotado no ensino 

secundário no Atheneu Sergipense, no período delimitado desta investigação, tal como 

explicitadas no Quadro a seguir, em que há recorrência indicativa de que iriam prevalecer os 

compêndios do ano anterior. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
também um modo determinado de estruturação dos saberes, um determinado estado de desenvolvimento técnico 

e comercial e, mais extensamente, um tipo definido de cultura, no sentido do conjunto de valores fundadores: 

respeito ao saber, especialmente sob sua forma impressa, fiel à forma escolar de educação, concepção da 

especificidade das idades da vida, etc." 
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QUADRO 6 – Quadro referente aos compêndios da Geografia no ensino secundário no 

Atheneu Sergipense (1876 – 1908) 
 

ANO COMPÊNDIOS 

1871 
 Geographia de Pompeu Brasil e a de Gaultier; Atlas de Grosselin de 

Lamarcho. 

1877  Os compêndios deveriam ser indicados no programa do Governo Geral.  

1878  Os compêndios ficariam sendo os mesmos do ano anterior. 

1880  Compêndios seriam os mesmos do ano anterior. 

1881 
 Alteração de Compêndios; por conseguinte, não expressa se foi extensivo à 

Geografia. 

1882  Mesmos compêndios do ano anterior. 

1883 
 Manutenção dos compêndios do ano anterior, conforme estabelecia o artigo 

75§ 1º do Regulamento de 13 Maio de 1882. 

1884  Permanência dos compêndios do ano anterior. 

1885 
 Alteração dos compêndios de Geographia das provincias do Brazil por Mor

a
 

Pinto, em substituição de Lacerda; Atlas geographicos de dr. Lisbôa em 

substituição do atlas de Delomorche. 

1886  Manutenção dos compêndios do ano anterior. 

1887  Permanência do mesmo compêndio do ano anterior. 

1888 
 Decisão de que os livros de geografia fossem os mesmos utilizados no ano 

anterior. 

1889  Vigoraram os mesmos compêndios anteriores. 

1890 
 Manutenção dos compêndios do ano anterior, até acontecer a Reforma da 

Instrução Pública. 

1892 
 Adoção dos compêndios de “Geographia – Lacerda; Moreira Pinto 

geographia do Brasil. Atlas de Sehrader e Antoina”. 

1900  Manutenção dos compêndios do ano anterior. 

1901  Adoção dos compêndios do ano anterior. 

1903 
 “Geographia Geral e Astronomia, Lacerda” e “para Historia Universal e 

Chorographia do Brazil, Consiglieni Pedroso e Capistranio de Abreu”. 

1904  Adoção dos mesmos compêndios do ano anterior. 

1905  Utilização dos mesmos compêndios adotados no ano anterior. 

1906  Utilização dos mesmos compêndios do ano anterior. 

1907 
 Os livros a serem adotados deveriam seguir o Regulamento nº 543 que 

remodelou o Atheneu Sergipense, conforme o Ginásio Nacional. 
Fonte: Quadro elaborado pelo autor, a partir das Atas da Congregação do Atheneu Sergipense e do 

Estatuto do Atheneu Sergipense (1871). 
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Neste sentido, para esta seção, foram selecionados para análise três materiais didáticos 

– todos adotados no Atheneu Sergipense: a edição francesa de 1868 de Geographie, de Labbe 

Gaultier; Curso Methodico de Geographia Physica, Política e Astronômica: composto para 

uso das Escolas Brasileiras, de Joaquim Maria de Lacerda (1895) e Compendio Elementar de 

Geographia Geral e Especial do Brasil, de Thomaz Pompeo de Souza Brasil. Dois  destes 

compêndios, consoante o Estatuto do Atheneu Sergipense de 12 de janeiro de 1871, estavam 

explicitados nas referências para o Estudo da Geografia, como se pode verificar a partir do 

Art. 48º, §7º: “Para o de Geographia – a Geographia de Pompeu Brasil e a de Gaultier – 

edição de 1866. – Atlas de Grosselin de Lamarcho, e para História Universal – o compêndio 

de Salvador Correia” (grifos nossos).  

Quanto à obra de Pompeu, Rocha (1996) afirma que, mesmo havendo referências ao 

Brasil, há estudos generalistas de outros países e, na parte dedicada ao Brasil, Pompeu 

transcreve muitos dados já contidos na Corografia Brasílica de Casal, realizando apenas 

algumas atualizações, prestando-se “a veicular uma geografia meramente descritiva, sem 

preocupação nenhuma com uma análise científica dos fenômenos abordados” (ROCHA, 

1996, p. 167). 

Diante disso, certifica-se que a informação de que a obra de Casal, de fato, serviu de 

parâmetros para a produção de manuais posteriores. Muitos deles, como, por exemplo, o de 

Pompeu, realizou apenas alteração de dados já encontrados desatualizados no momento em 

que foram publicados. 

 

4.1 GEOGRAPHIE: DAS EDITORAS FRANCESAS PARA OS BANCOS ESCOLARES 

BRASILEIROS  

 

 

No início do século XIX, grande parte das publicações que circulavam durante as 

aulas de Geografia eram, predominantemente, edições francesas – algumas delas traduzidas 

para o português. Tal situação, obviamente, fazia com que os manuais didáticos pouco ou 

nada discorressem acerca da realidade brasileira, ainda que essa discussão ocorresse por dados 

estatísticos, ou estudos de nomenclaturas.  

Referente aos manuais didáticos adotados para o ensino da Geografia, Rocha (1996) 

afirma que, na própria França, não apenas os recursos didáticos, mas também todo o ensino da 

Geografia já estavam sendo questionados quanto à abordagem que os livros e o ensino  
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direcionavam a forma de conceber a referida disciplina escolar. Assim sendo, os primeiros 

manuais do século XIX abordavam mais questões sobre a Geografia geral: 

 

Nesta perspectiva, tratavam de Geografia matemática, Geografia “antiga”, 

cosmografia e corografia. Nesta última abordavam os continentes, dando 

ênfase à Europa, mas também trazendo um grande número de dados e 

nomenclaturas sobre a Ásia, África, América e Oceania. Alguns desses 

livros dedicavam-se especificamente ao estudo detalhado dos países 

europeus. Em linhas gerais, destacavam a nomenclatura de países e 

principais cidades, rios e montanhas, classificações de climas, além de dados 

quantitativos sobre a população (ALBUQUERQUE, 2011, p. 30).  

 

Esse fato pode ser constatado na edição francesa Geographie, de Labbe Gaultier 

(1868). Este livro, dividido em três partes, abordava elementos essenciais em cada uma delas. 

Na primeira, as lições abordavam a “Nomenclature”, ou seja, os principais termos de 

Geografia, através de perguntas e respostas, pelo método do catecismo, como: Quais as 

principais partes da Terra? O que é continente? O que são pontos cardeais? O que se entende 

por mar ou oceano? As questões estavam sempre direcionadas a aspectos descritivos, porém, 

com a justificativa, no livro, de serem considerados necessários para a aprendizagem das 

lições posteriores.  

A segunda parte abordava os continentes – Europa, Ásia, América, África e Oceania, 

com ênfase para o continente europeu e, em especial, para a França. Ao Brasil foram 

dedicadas apenas duas páginas (p. 311 e 312) e nestas abordaram-se, de forma sucinta, a 

geografia história, a população, os aspectos físicos, o clima, as vilas do Rio de Janeiro, 

Pernambuco (ou “ville du Récif”), Bahia (ou “San-Salvador”) e São Luís do Maranhão. 

Na terceira e última parte, estavam as lições elementares de cosmografia. Nesta, a 

presença das ilustrações
41

 é mais enfática, a fim de que possam ser pontuados os aspectos 

cosmológicos, tais como: o universo, o sol, a lua, a Terra, o movimento da Terra – diário e 

anual –, o sistema planetário, as constelações e a organização do calendário civil. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
41

 Nesta edição, ainda há outra ilustração na primeira parte, na p. 3, para explicar sobre os continentes. 
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Figura 1 – Contracapa da edição francesa: GAULTIER, Labbe de. Geographie de Labbe 

Gaultier. Paris: Impr. Victor Goupy, 1868. 

 

 

 

Fonte: Acervo particular do autor 
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Em razão das críticas à adoção de livros estrangeiros e / ou a suas traduções nas 

escolas brasileiras, iniciou “um processo de elaborações e publicações de livros nacionais com 

essa finalidade” (ALBUQUERQUE, 2011, p. 29). Fatores contributivos foram: o fato de a 

Geografia ter sido oficializada como cadeira no Colégio de Pedro II, além de já estar sendo 

ministrada em escolas provinciais, bem como a instalação da Imprensa Régia brasileira, que 

possibilitou publicar os livros no Brasil, ao invés de importá-los. Diante de tal situação, os 

editores foram, praticamente, obrigados a alterar o conteúdo das lições de Geografia: 

 

A edição parisiense de Lições de Geographia, do Abbade Gautier (1855), 

anuncia as modificações implementadas nesta quinta edição, em que os 

conteúdos sobre o Brasil que ocupavam 8 páginas, passam a compor 40 

páginas, salientando especialmente os temas referentes ao curso dos rios 

(ALBUQUERQUE, 2011, p. 29). 

 

Essa realidade ocorreu de forma crescente, apontada por intelectuais como uma 

necessidade de conteúdo mais abrangente sobre a realidade brasileira. Assim, no final do 

século XIX, o número de livros de Geografia produzidos no Brasil já havia aumentado 

substancialmente. É neste momento que esta disciplina escolar adquire uma importância 

singular na composição de uma nacionalidade. 

Quanto à metodologia adotada para o processo de aprendizagem, Albuquerque (2011) 

salienta que eram predominantes os “catecismos”, ou seja, o método dialogístico – como era 

denominado – com técnica de memorização através de perguntas do lente em negrito e 

respostas prontas, a fim de serem gravadas pelo aluno: 

 

Em geral a pergunta do mestre era composta de uma interrogação sobre a 

definição de um conceito relativo aos aspectos físicos ou naturais e/ou uma 

interrogação sobre nomes de estados, capitais, países, cidades, rios, serras, 

montanhas, etc. ou ainda sobre a localização, os dados numéricos e a 

elaboração de mapas (ALBUQUERQUE, 2011, p. 31). 

 

 Esta metodologia de ensino e aprendizagem apresentada pelos exercícios escolares
42

 

demonstra não apenas uma prática de aprendizagem, mas também de fixação de conteúdos, 

considerada essencial para a aprendizagem da disciplina escolar: “Sem o exercício e seu 

controle, não há fixação possível de uma disciplina. O sucesso das disciplinas depende 

fundamentalmente da qualidade dos exercícios aos quais elas podem se prestar (CHERVEL, 

                                                 
42

 Sobre exercícios escolares de Geografia, verificar o estudo de Ferreira (2012). 
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1990, p. 204).  Assim sendo, os exercícios escolares possibilitam visualizar aspectos 

relacionados à cultura escolar de dado momento histórico. 

Apesar de, neste momento, ser considerado bom professor e bom aluno de Geografia  

aquele que memorizava as nomenclaturas, principalmente, dos países da Europa, houve quem 

também realizasse críticas a tal metodologia de ensino adotada nas aulas de Geografia em fins 

do século XIX e início do século XX
43

. Por esta razão, grande parte das publicações deste 

período não mais era organizada em conformidade com o modelo do “catecismo”, mas passou 

a trazer “os conceitos em negrito ou em itálico no meio do texto, introduzindo um modelo 

descritivo” (ALBUQUERQUE, 2011, p. 31 – 32).  

Por conseguinte, é válido lembrar que apesar de a organização dos conteúdos passarem 

a ser expressas de outra forma, a essência do método permanecia o mesmo, o que alterou foi a 

organização conteudística que não mais apresentava a parte destinada ao professor e ao aluno.  

Mesmo assim, apesar de não parecer uma alteração significativa, para a sociedade da 

época, este fato representou uma novidade, posto que “a estrutura do texto toma agora nova 

configuração e a descrição, que é uma característica das produções científicas da época, passa 

a compor os livros didáticos” (ALBUQUERQUE, 2011, p. 32). Ainda para esta autora,  

 

[...] a produção escolar geográfica brasileira desse período pouco se 

aproximou da produção de sua ciência de referência, visto que esta estava 

ainda em processo de construção – no final do século XIX toma maior 

impulso. Porém, havia uma relação explícita com aquilo que era visto como 

saber geográfico, produzido fora da sala de aula (ALBUQUERQUE, 2011, 

p. 35). 

 

O enfoque conservador, difundido neste período, possibilita perceber a existência de 

um diálogo entre sociedade, práticas escolares e livros didáticos adotados, que levaram à 

consolidação de um saber geográfico escolar compreendido, naquele momento, inicialmente, 

de forma descritiva, mnemônica, matemática, porém, como a mais coerente para o ensino da 

Geografia em dado momento histórico.  

Dessa forma, é possível depreender que os conteúdos presentes nos manuais de ensino 

dialogam com os conteúdos expressos nos programas, exigidos nos exames e relacionados 

com os pontos para o concurso de admissão a lente (como ocorreu para a Corografia, por 

exemplo). 

                                                 
43

 Brasil (1859), por exemplo, destaca na terceira edição de seu livro o abando à prática do catecismo em razão 

das críticas pelas quais o método estava sofrendo: “[...] mesmo se prestando à didática, é pouco elegante e não dá 

lugar ao desenvolvimento de outros assuntos” (BRASIL apud ALBUQUERQUE, 2011, p. 31). 
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Tais conteúdos assentados numa percepção mnemônica cuja finalidade parecia ser a de 

unicamente visar o acesso ao ensino superior foram, paulatinamente, alterando a maneira de 

enxergar o mundo e como o mundo passaria também a ser visto nos livros didáticos e nas 

salas de aula – a geografia, de forma específica, passou a ocupar mais tempo (ampliou a carga 

horária) e mais espaço (passou a apresentar novas ramificações curriculares, abrangendo 

conhecimentos outrora ignorados, tais como: a geografia do Brasil, de Sergipe e exercícios de 

cartografia.  

Estes fatos, aliados à compreensão em torno do debate do ensino científico e 

humanístico em fins dos anos 70 do Oitocentos, denotam a preocupação com a defesa de um 

ensino secundário pautado no cientificismo, “com o desejo de formar integralmente o 

cidadão, em oposição às velhas finalidades da nossa escola secundária que nada mais era do 

que preparar para o ingresso no ensino superior” (ROCHA, 1996, p. 172 – 173). 

Não obstante, a escola deveria se preocupar em preparar o cidadão para as diferentes 

necessidades de sua vida social. Por conseguinte, Rocha (1996) denota que tal inquietação não 

se originou no Brasil, mas sim, em debates nascidos na Europa “em torno dos chamados 

‘estudos reais’ e que provocara a defesa do ensino secundário diversificado em suas 

finalidades, para atender os defensores dos estudos científicos e dos estudos humanísticos” 

(ROCHA, 1996, p. 173); assim, pretendia-se um novo “perfil” de cidadãos, formados a partir 

de uma nova proposta curricular, a qual deveria estar também adepta a esta nova configuração 

do ser almejado socialmente. 

 

4.2 CURSO METHODICO DE GEOGRAPHIA PHYSICA, POLÍTICA E ASTRONÔMICA: 

PARA USO NOS LICEUS E ATENEUS 

 

 

Joaquim Maria de Lacerda nasceu em agosto de 1838, Rio de Janeiro, e faleceu em 31 

de dezembro de 1886, em Paris. Escreveu manuais didáticos de Geografia – entre os quais: 

Pequena história do Brasil (1899); Pequena geographia da infância: composta para uso nas 

escolas primárias (1898) – destinados ao ensino primário – e Curso Methodico de 

Geographia Physica, Política e Astronômica: composto para uso das Escolas Brasileiras, de 

1915 (Figura 1) – direcionado ao ensino secundário, como também manuais de Português, 

Matemática e História. Formou-se em Direito, participou da Arcadia Romana, além de 

discussões sobre teorias eugenistas e de diversas instituições literárias na Europa. Veio a óbito 
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três anos antes do advento da República; entretanto, suas publicações continuaram sendo 

editadas por Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, como é o caso da edição em análise. 

Consoante Rocha (1994, p. 97), a estrutura clássica das obras de Lacerda adveio da 

influência da Corografia Brasília. Com muitos detalhes, descrições minuciosas e inventários, 

a Corografia Brasílica foi publicada pela primeira vez, em 1817, pela Imprensa Régia, 

inaugurando a edição de livros no Brasil. Em razão de a obra de Casal servir de modelo para 

vários manuais, ele ficou conhecido como “Pai da geografia brasileira” por Saint Hilaire e sua 

obra legitimou-se. 

A Corografia Brasílica, também denominada Relação histórico-geográfica do Reino 

do Brazil, produzida pelo Padre Manuel Aires de Casal
44

, com um total de 324 páginas, 

realiza uma descrição do império brasileiro e está organizada em três grandes eixos – 

descobrimento da América e do Brasil; estudo sobre aspectos biogeográficos e, por fim, 

estudo meticuloso e metódico das províncias. Esta seção, composta por uma Introdução e 

informações acerca das Províncias: Rio Grande do Sul ou de S. Pedro; Paraná; Uruguai; Santa 

Catarina; São Paulo; Mato Grosso; Goiás e Minas Gerais e, posteriormente, sobre as seguintes 

Províncias: Rio de Janeiro; Espírito Santo; Porto Seguro; Bahia; Seregipe d'El-Rei; 

Pernambuco; Paraíba; Rio Grande do Norte; Ceará; Piauí; Maranhão; Pará; Solimões; Guiana. 

Sendo esta parte direcionada às províncias do Norte e aquela, às províncias do Sul. As 

províncias são organizadas em conformidades com as bacias fluviais e os cursos dos rios são 

considerados neste processo de divisão. 

Nos dois outros eixos, observa-se o relato ao rei de Portugal acerca de dados sobre o 

descobrimento do Brasil, além da descrição de animais, plantas e informações acerca das 

províncias e vilas existentes nelas a partir de um panorama corográfico (descrição histórico-

geográfica de dado lugar) do Império brasileiro. 

Na Apresentação de sua Corografia, Padre Manuel justifica sua importância, sobre o 

que trata e como o faz, como também solicita anuência ao rei D. João VI
45

 para permitir a 

                                                 
44

 Nascido em Pedrógão, Portugal, 1754, foi sacerdote, escritor, ensaísta, pesquisador, memorialista, geógrafo e 

historiador. Escreveu a mais importante obra de geografia de seu tempo, no Brasil Corografia Brasílica ou 

Relação Histórica e Geográfica do Reino do Brasil (1817), Rio de Janeiro. Viajou para o Brasil, com 42 anos, e 

passou a exercer o cargo de Capelão da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro (1796). Posteriormente, foi 

para o Nordeste do Brasil onde passou a exercer a função de presbítero secular do Gram Priorado do Crato, 

Ceará (1815). Retornou para Portugal e lá faleceu, em 1821, aos 67 anos de idade em local não confirmado 

historicamente. É nome de vários logradouros públicos pelo Brasil e é o Patrono da Cadeira 46 do Instituto 

Histórico e Geográfico de Goiás. Texto adaptado a partir de: 

http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/ManuACas.html. Acesso em 2 jan. 2014. 
45

 Dada a invasão napoleônica em Portugal, nesse período, D. João VI transferiu toda a Corte para o Brasil e, 

com ela, veio também a Imprensa Régia. Mais informações, consultar: Abreu (2007); Barbosa (2010) e Light 

(2008). 

http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/ManuACas.html
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circulação do impresso, que a ele é dedicado, talvez como forma estratégica para legitimar sua 

obra: 

 

Senhor: 

A descrição geográfica do vasto Reino que a Providência confiou a V. R. 

Majestade na América é o assunto da obra que respeitosamente ofereço a 

V. R. Majestade, como Sua, por muitos títulos. Nela se acha a História do 

Descobrimento do Brasil em 1500, até o ano de 1532 [...]: indica-se o que 

há de mais notável em a Natureza; como são rios, lagos, montes, cabos, 

portos, ilhas, animais, minerais e vegetais: acrescendo enfim um apêndice 

das duas Províncias civilmente anexas à do Grão-Pará. Persuado-me que 

uma tal obra merecerá o acolhimento que V. R. Majestade costuma prestar a 

tudo que pode ser útil a seus vassalos, [...]. Dignese V. R. Majestade aceitar 

uma oferta, ainda que pequena para o meu desejo, contudo devida a V. R. 

Majestade. Deus guarde a Sagrada Pessoa de V. R. Majestade por mui 

dilatados e felizes anos. De V. R. Majestade. O mais reverente vassalo, O 

PADRE MANUEL AIRES DE CASAL (CASAL, 1945, p. 3, grifos do 

autor). 

 

Diante da explanação do autor da Corografia Brasília, fica notório que os elementos 

corográficos são, de fato, o seu objeto de discussão. Para alcançar os objetivos a que se 

propõe, ele tece descrições minuciosas das províncias elencadas, possibilitando o 

entendimento de que a referida obra circulou por todo o Império.  

Ainda na Introdução, não deixa de referenciar aspectos da geografia geral, até chegar a 

do Brasil, denotando conhecimento amplo dos aspectos corográficos. Ao referir-se ao Brasil, 

fá-lo com precisão, minuciosamente: 

 

Na Meridional está o Brasil, a mais oriental das seis províncias, em que os 

geógrafos a dividem; e fica entre o Equador e o paralelo de 55 graus de 

latitude austral, na mais vantajosa situação para o comércio, não só com o 

restante da América, mais ainda com as três partes do Antigo Mundo. Tem 

694 léguas, de 20 em graus, no maior comprimento de norte-sul, da Ponta 

Maguari na entrada do Rio Pará ou Tocantins, em 15 minutos austrais, até à 

Ponta de Maldonado no Golfo do Rio da Prata, em 34 graus e 57 minutos; e 

600, com pouca diferença, na maior largura do Cabo de Santo Agostinho até 

à Ponta Abuná na margem do Rio da Madeira; jazendo entre os 26 e 58 

minutos, e os 57 e 17 de longitude ocidental do meridiano do observatório de 

Coimbra. Falamos na acepção geográfica e natural, porque na política 

estende-se atualmente da foz do Rio Maroni em 6 graus do norte até o 

paralelo de 33 escassos de latitude austral. Também nesta acepção a sua 

largura é muito maior, e conta-se de Cabo Branco até à margem do Rio 

Hiabari. Esta vasta região tem ao norte o Oceano Atlântico, e o Rio das 

Amazonas ou Maranhão, que a separa da Província de Terra-Firme; ao meio-

dia o golfo, que recolhe o Rio da Prata; ao oriente o mencionado Oceano; ao 

poente o Rio Paraguai, que corre do norte para o sul, e o Madeira, que corre 

em contrário; vindo a ser uma península, cujo istmo, que tem mui poucos 

côvados de largura, fica entre as origens dos rios Aguapeí e Alegre, que são 

ramos secundários daqueloutros. Abrange perto de cinco climas. O maior 
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dia, que é em dezembro, tem quase catorze horas e meia na extremidade 

meridional. O inverno não é a um mesmo tempo por toda a parte, como 

mostraremos [...] (CASAL, 1945, p. 8). 

 

 

Mais adiante, agora discorrendo sobre as espécies animais, ressalta: “Se o Brasil não 

possui tão numerosas espécies de quadrúpedes como algumas províncias do continente, talvez 

nenhuma outra o iguale nas das aves, geralmente mais notáveis pela plumagem que pelo 

canto” (CASAL, 1945, p. 8) e descreve 75 delas em 8 páginas, por exemplo, agindo 

semelhantemente com os demais aspectos do Reino, apesar de cometer alguns equívocos, 

como, por exemplo, o morcego está nesta lista de aves. 

Referente aos frutos, Casal baseia-se em Santa Rita Durão; para tratar dos indígenas, 

recorre a Jerônimo Osório. Além de tê-los colocado entre os animais, acreditava também no 

exercício da força para cristianizá-los.  

À província Seregipe d’el Rei, especificamente, foram destinadas a ela 6 páginas (247 

– 252), situando-a historicamente e, a seguir, apresentando aspectos corográficos: localização, 

vegetação, agropecuária, hidrografia e relevo; posteriormente, há uma abordagem sucinta de 

aspectos da biogeografia e, por fim, caracterização sintética das principais cidades, tal como 

descrito a seguir: 

 

Seregipe, ou São Cristóvão, Cristoforópolis, capital da proviria residencia do 

seu governador, e do ouvidor com titulo de cidade, bem situada num terreno 

levantado junto ao Rio Paramopama, que e um ramo do Vaza-Barris, cinco 

leguas distante do mar, nao passa ainda duma vila consideravel, populosa, e 

ornada com dois conventos, um de S. Francisco, outro de carmelitas 

calcados, casa de misericordia, duas ordens terceiras relativas aos 

mencionados conventos, uma capela de Nossa Senhora do Rosario dos 

Pretos, outra de Nossa Senhora do Amparo dos Pardos, boa casa da camara, 

e uma grande ponte. Todos os edifícios publicos sao de pedra. Tem 

professores regios de Latim, e de primeiras Letras; e abundancia de boas 

aguas. O seu terreno e apropriado para laranjeiras, mangueiras, e bananeiras. 

As sumacas sobem ate aqui, e carregam acucar com algum algodao. Esta 

cidade, que foi queimada pelos holandeses a vinte cinco de dezembro de mil 

seiscentos e trinta e sete,9 teve principio sobre a margem esquerda, e coisa 

de meia legua acima da embocadura do Rio Cotindiba, onde ainda estao as 

ruinas da igreja com o nome de S. Cristovao (CASAL, 1945, p. 250).   

 

De forma semelhante, o autor também apresenta descrições das seguintes cidades: 

Santo Amaro; Vila Real de Santa Luzia, Itabaiana; Vilanova de Santo Antônio, Propiá, 

Lagarto e Tomar (noutro tempo Gerú) e encerra suas considerações sobre a província 

Seregipe d’el Rei, informando que: 
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Na costa desta provincia nao ha cabos, nem ilhas; nem tambem portos senao 

dentro dos rios, cujas barras, geralmente mais ou menos perigosas, so dao 

passagem a sumacas. Os homens sao de todas as compleicoes: os mesticos 

os mais vividouros: desta classe era Cristovao de Mendonca, que no fim de 

mil oitocentos e seis, quando completava cento e vinte e oito anos de idade, 

(segundo dizia) ainda exercitava o oficio de oleiro na Aldeia do Aracaju 

junto a foz do Rio Cotinguiba. Dava relacao da revolta mencionada: Morreu 

dois anos depois (CASAL, 1945, p. 250).   

 

Além de o autor apresentar seus estudos, no corpo do texto, com descrições precisas 

sobre os locais propostos, também disponibiliza notas de rodapé de grande compilação e 

aprofundamento bibliográfico, servindo a seus leitores de informações complementares. Daí, 

é possível depreender as minúcias de suas informações para além dos elementos corográficos, 

servindo, obviamente, de referência para pesquisas posteriores, sendo, por muito tempo, 

referência para elaboração de muitos manuais, quando não era ele mesmo o adotado para os 

estudos. 

Em contrapartida, por utilizar outros estudos para elaborar o seu, pode-se pensar na 

ideia de que Casal atuou mais como um compilador dos acontecimentos – sobre os quais 

muitos dos fatos registrados não foram vivenciados por quem os escreveu, como, por 

exemplo, não há registros de Jerônimo Osório em terras brasileiras. 

Outro ponto importante a se pensar é que, tal como justifica Rocha (1996), no período 

em que Casal produziu sua Corografia Brasília, centrada numa concepção clássica e 

descritiva, algumas obras da geografia moderna, de caráter científico, já haviam sido 

publicadas, a exemplo das publicações de Humbolt.  

Por conseguinte, a publicação em análise, adotada para estudo no Atheneu Sergipense, 

qual seja, Curso Methodico de Geographia Physica, Política e Astronômica: composto para 

uso das Escolas Brasileiras, da autoria do Dr. Joaquim Manuel de Lacerda (1915), 

apresentava um disposição discursiva mnemônica, ratificando a hipótese desta investigação, a 

qual anuncia não ter havido a penetração da Geografia Moderna no ensino secundário do 

Atheneu Sergipense, posto que estava norteado por uma Geografia não científica, já que os 

modelos priorizavam o quantificar e o descrever dos fatos, cuja aprendizagem estava 

estabelecida a partir da observação, leitura e repetição dos conteúdos transmitidos pelos 

lentes.  
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Figura 2 – Capa do livro didático: LACERDA, Joaquim Maria de. Curso Methodico de 

Geographia Physica, Política e Astronômica: Composto para uso das Escolas Brasileiras. 

Novíssima ed., revista e muito melhorada / por Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro. Rio 

de Janeiro: Francisco Alves, 1915. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo particular do autor 
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Quanto ao Brasil, este é compreendido como um país próspero e forte e o estudo da 

Geografia posto como fundamental para o alcance de avanços e para tornar-se um país 

civilizado; por esta razão, não deveria contentar-se com a aquisição de compêndios 

simplórios: 

 

Hoje que o estudo da Geographia vai tomando um desenvolvimento 

immenso em todos os paizes civilisados, que a consideram com razão um 

dos conhecimentos mais importantes e essenciaes para a prosperidade e 

força de uma nação, julgamos que também no Brazil, que se ufana de ser a 

primeira nação em todos os sentidos da America do Sul e uma das mais 

civilisadas do globo, este estudo deveria tomar maior incremento e não 

contentar-se com os pequenos compendios que são geralmente adoptados 

(LACERDA, 1915, p. 2).  

 

 

Assim sendo, indica não apenas o compêndio de sua autoria como aquele em  que a 

disciplina escolar Geografia atende aos requisitos necessários para estudar a nação brasileira 

como deve ser estudada: considerando-se o território, o tamanho e as riquezas naturais; mas 

também salienta o exemplo de desenvolvimento da França em razão dos conhecimentos 

adquiridos através da Geografia, indicando ainda que, a calamidade ocorrida pelos franceses
46

 

em outrora deveu-se ao pouco conhecimento e importância dados à Geografia:  

 

Sirva de exemplo a França, cujas recentes calamidades reconhecem todos 

serem devidas em parte aos poucos conhecimentos da Geographia; quanto, 

porém não se applica Ella hoje a desenvolvel-os e espalhal-os por todas as 

classes da sociedade! Prescindindo das grandes obras que vai diariamente 

publicando, que excellentes compendios são os que Ella adopta em suas 

escolas! (LACERDA, 1915, p. 2). 

 

A metodologia de Curso Methodico, ora explicitada no Prefácio, anuncia as noções 

relevantes para a aprendizagem da Geografia, traz a conceituação de categorias consideradas 

salutares pelo autor, além de encontrar-se estruturado da seguinte maneira: noções 

preliminares, com conceituações geométricas, cosmografia e dos termos relativos à Geografia. 

Esta subdividida em três grandes partes: 

 

 

                                                 
46

 O autor faz referência ao episódio da guerra franco-prussiana ocorrido em 1870 entre o Império Francês e 

o Reino da Prússia. Durante o conflito, a Prússia recebeu apoio da Confederação da Alemanha do Norte, da qual 

fazia parte, e dos estados do Baden, Württemberg e Baviera. A vitória incontestável dos alemães marcou o 

último capítulo da unificação alemã sob o comando de Guilherme I da Prússia. Também marcou a queda 

de Napoleão III e do sistema monárquico na França, com o fim do Segundo Império e sua substituição 

pela Terceira República Francesa. Segundo Lacerda (1895), a vitória alemã deveu-se ao ensino da geografia em 

suas escolas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Segundo_Imp%C3%A9rio_Franc%C3%AAs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_da_Pr%C3%BAssia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Confedera%C3%A7%C3%A3o_da_Alemanha_do_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A3o-ducado_de_Baden
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_de_W%C3%BCrttemberg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Baviera
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guilherme_I_da_Pr%C3%BAssia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%A3o_III
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monarquia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terceira_Rep%C3%BAblica_Francesa
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A Geographia é a sciencia que trata da descripção da Terra. Comprehende 

tres partes principaes: 

1ª A Geographia astronômica, que considera a Terra como um corpo celeste, 

e estuda as relações em que Ella se acha com o sol e outros corpos celestes: 

chama-se-lhe tambem geografia mathematica, e forma a parte mais 

importante da Cosmographia, que é a descrição astronomica do Universo; 

2ª A Geographia physica, que considera a Terra em si mesma, e trata do seu 

aspecto, das divisões naturaes da sua superficie, dos seus differentes climas e 

de suas producções naturaes; 

3ª A Geographia politica, que estuda a Terra como os homens a dividiram, e 

trata dos differentes paízes ou Estados, de suas divisões, governos, 

populações, raças, línguas, civilisação, industria, commercio, finanças, 

forças militares, etc. (LACERDA, 1915, p. 5). 

 

Na estruturação das seções, a primeira delas é composta por Geographia geral, com 

cinco partes, onde se discutem acerca da descrição física e política de cada um dos cinco 

continentes. São levados em consideração na análise física: limites, posição, superfície, clima,  

produções, países, mares, ilhas, montanhas, entre outros.  

A mesma descrição minuciosa ocorre no estudo da geografia política, ao abordar 

raças, população, línguas, religiões e formas de governo.  

Na geographia particular, a finalidade do autor é discorrer sobre história geográfica, 

posição, superfície, clima, população, raça, língua, religião, governo, divisão administrativa,  

produção, indústria, comércio, instrução pública, vias de comunicação, cidades principais de 

cada um dos países em análise – é a parte mais extensa do livro: com 277 laudas. 

Na seção seguinte, há um debate específico sobre o Brasil, o qual ocupa 53 páginas, no 

momento em que Lacerda discorre sobre os países da América. A explanação do Brasil segue 

a mesma metodologia adotada para apresentar os demais países – com uma descrição física e 

política. Assim sendo, Lacerda (1915) apresenta o Império com os seguintes tópicos: História, 

Posição, Limites, Superfície, População, Religião, Governo, Divisão Administrativa, Divisão 

eclesiástica, Divisão judiciária, Aspecto geral; Bahias e portos; Ilhas; Cabos; Montanhas; 

Lagos; Rios; Clima, Produções; Comércio; Estrada de Ferro; Outras vias de comunicação e 

Instrução pública.  

Quanto às Províncias, de maneira singular, adotou a estruturação a seguir: História; 

Limites; Superfície; População; Divisão; Aspecto e clima; Produções, Representação e 

Topografia.   

Alusivo à Cosmographia, é abordada pelo autor com “curiosidades e interessantes 

problemas”. 

Destarte, para produção de seu manual, Lacerda (1915, p. 2) informa ter consultado as 

melhores obras sobre a Europa e a América, além de ter pesquisado “os documentos officiaes 
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e as mais autorizadas das obras especiaes” para produzir os quadros estatísticos acerca do 

Brasil. 

Averígua-se que continentes, países e estados brasileiros são apresentados em 

conformidade com dados acerca de: povoamento, colonização, histórico, descrição física e 

política. 

Apesar de Lacerda (1915) indicar alterações metodológicas com a finalidade de 

reduzir a função decorativa, mnemônica para o ensino da Geografia, tal tentativa não se 

efetivou – apenas anunciou indícios de se pensar a geografia a partir de um caráter mais 

científico. Em contrapartida, ratifico, não foram abolidos os recursos mnemônicos na 

disposição conteudística do manual didático utilizado no ensino secundário no Colégio 

Atheneu Sergipense para a disciplina escolar Geografia.   

 

4.3 COMPENDIO ELEMENTAR DE GEOGRAPHIA GERAL E ESPECIAL DO BRASIL: UM 

MANUAL PARA O ENSINO  

 

 

Além de Senador, professor do Liceu do Ceará e membro do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro (IHGB), Thomas Pompeo de Sousa escreveu livros didáticos e foi 

reconhecido como primeiro geógrafo brasileiro por Cândido Mendes de Almeida, em 1868. 

O autor do Compendio elementar de Geographia Geral e Especial do Brasil defendia 

a premissa de que a Geografia não deveria se limitar a uma disciplina para preparatórios nas 

Academias, mas sim, para formação do homem civilizado. 

O supracitado manual, com 556 laudas, teve sua primeira publicação editada em 1856. 

Constituído por três partes, a primeira delas apresenta 18 capítulos e discorre acerca da 

Geografia como ciência, bem como trata das “sciencias aceessorias”: Cosmographia, 

Astronomia, Geologia, Mathematica, Topographia e Ethonografia. 

Já a segunda parte traz uma descrição minuciosa sobre os cinco continentes, 

considerando-se os aspectos tanto da Geografia física, quanto política. 

A última e mais extensa das partes, com 202 laudas, discorre sobre o Brasil e a 

América Meridional. 

O Império do Brasil, iniciado na página 345 do manual, é apresentado a partir da 

seguinte propositura:  

Capítulo I – Fundação, Posição, dimensão, limites, climas e salubridade;  

Capítulo II – Serras, cabos, ilhas, portos e lagos do Brasil;  
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Capítulo III – Rios e Affluentes do Brasil;  

Capítulo IV – Producções naturaes, mineralogia, phictologia e zoologia do Brasil;  

Capítulo V – Indústria agrícola; Manufactora e Commercial do Brasil;  

Capítulo VI – Governo, Organisação política, População e Religião do Brasil; 

Capítulo VII – Organisação administrativa, Finanças, Forças, Correio e instrucção 

publica do Brasil e  

Capítulo VIII – Divisão ecclesiástica, judiciária e civil do Brasil.  

E, a partir do Capítulo IX, Brasil (1859) aborda, de forma peculiar as províncias do 

Império, ressaltando, a cada uma delas, os seguintes aspectos: Fundação; Posição 

Astronômica; Limites; Dimensões; Clima e salubridade; Aspecto físico; Producção, indústria 

e commercio; Orographia; Hydrographia; Movimento commercial; Movimento marítimo; 

Finanças; População; Representação; Força pública; Instrucção pública; Divisão ecclesiastica; 

Divisão civil; Divisão judiciária e Topographia. 

Apesar de uma análise predominantemente descritiva, sem apreciação sistêmica, o 

manual em análise dialoga com outras ciências e com outros estudiosos, entre os quais: 

“Humboldt, Ganot, Lecoq, Moureu de Jonés, Malte Brun e Bovill, e publicações como 

Anuário de Garnier, Almanaque K de Gotha, Revista dos Dous Mundos, Jornaes literários e 

científicos” (ALBUQUERQUE, 2011, p. 39), ensaiando, dessa maneira, um aspecto de 

cientificidade ao seu compêndio, tal como verificado também no de Lacerda (1915). Assim 

sendo:   

 

É importante ressaltar que, nesse período, eram poucos os autores de livros 

didáticos que apresentavam a bibliografia consultada e, mais raros ainda, 

aqueles que mostravam a sua vinculação científica. Com essas informações, 

Thomaz Pompeu revela que está acompanhando o debate científico e as 

transformações no mundo da educação, de forma que incorporou uma nova 

metodologia para o seu livro, abandonando o modelo “dialogismo” 

(reconhecido por nós como catecismo, pois era composto de perguntas do 

mestre e respostas dos discípulos). Para superar a falta de precisão dos dados 

e mapas geográficos sobre o Brasil, o autor contou com a contribuição de 

presidentes e importantes personalidades das províncias, em especial, de 

pessoas ligadas ao Instituto Histórico e Geográfico ou ao poder local, na 

tentativa de confirmação dos dados e da precisão dos mapas 

(ALBUQUERQUE, 2011, p. 39).  
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Figura 3 – Capa do livro didático: BRASIL, Thomaz Pompeo de Souza. Compendio 

Elementar de Geographia Geral e Especial do Brasil. Rio de Janeiro, Typographia 

Nacional, 1859.  

 

Fonte: Acervo particular do autor 
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 Necessário enfatizar ainda que os compêndios de Geografia – tanto do Dr. Lacerda, 

quanto do Senador Pompeo – diferiram das recorrentes Corografias, as quais se limitavam a 

descrever paisagens e fatos históricos. Já os compêndios de Geografia, Maia (2014, p. 53) 

ressalva que: “traziam em seus conteúdos as definições necessárias à compreensão da ciência, 

as noções correntes sobre determinados estudos específicos, no caso da Cosmografia e 

Astronomia, as classificações de grupos sociais e de nações e as dimensões físicas e política 

do território”. 

Destaco ainda que as obras do Senador Pompeo e do Dr. Lacerda foram produzidas 

para atendimento a um público específico: alunos do ensino secundário, em conformidade 

com o programa curricular do Colégio Pedro II, extensivo aos Liceus Provinciais. 

 Neste sentido, Zuin (2007, p. 41) evidencia que “nos livros e manuais didáticos estão 

presentes os valores a ser transmitidos em determinado momento histórico” e, por isso, os 

autores de compêndios acabam por definirem, muitas vezes, o currículo das instituições 

escolares. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Enveredar para o mundo da História da Educação foi, para mim, um mundo totalmente 

novo, que mergulhei para realizar este trabalho. Além de estudar novas categorias, perceber o 

mundo, a história, enfim, a educação, sob uma perspectiva diferente, foi também para mim 

um desafio. 

Assim, quando pensei já estar conseguido me “enquadrar” neste mundo, deparo-me 

com as Atas da Congregação do Atheneu Sergipense de fins do século XIX e início do século 

XX – foi aí, então, que conheci o real desespero acadêmico – parecia estar diante de uma 

escrita hieroglífica e, ao tentar encontrar um “método” para ler estes documentos, o único 

consolo que ouvia era o de “treinar meus olhos”. 

Neste “treinar”, precisei de muita persistência; no entanto, como uma criança que 

aprende as primeiras letras na alfabetização, sentia-me feliz a cada frase que conseguia 

transcrever, já que estava engatinhando nestas descobertas e foi este o meu “método” 

encontrado. 

Quando “treinados” meus olhos, não precisei mais realizar as transcrições, 

literalmente, mas passei a pontuar as informações que eram relevantes ao meu objeto de 

investigação e, neste processo, de encontrar nos vestígios os dados desejados, deixaram-me 

tenso, ansioso e feliz – tenso, por ter um prazo a cumprir e ele me perseguir até “os 45 do 

segundo tempo” durante todo o Mestrado; ansioso, pela inexperiência com a pesquisa no 

campo da História da Educação; contudo, principalmente, feliz, por conhecer mais afinco a 

história da geografia, ficar mais, digamos, “íntimo” dela, e conhecer “segredos” silenciados 

nos arquivos. 

Assim sendo, a partir da pesquisa desenvolvida, muito pude “descobrir” desta história 

da Geografia que era outrora, para mim, desconhecida. Muito pude conhecer a importância do 

Atheneu Sergipense, que era visto por mim antes apenas como uma escola pública qualquer. 

Aprendi que o Atheneu Sergipense foi centro formador de elites diversas – intelectual, 

social, política. Além disso, grande parte dos lentes do Atheneu Sergipense dirigiram cargos 

públicos e políticos, bem como assumiram mais de uma disciplina escolar. Alguns adentraram 

a este espaço por provimento de concurso público; outros, por indicação política – tal como 

ocorreu com um dos lentes de Geografia, Narcizo da Silva Marques, diferentemente do que 

sucedeu com a Corografia – havendo concurso em junho de 1890. Neste caso específico, os 
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pontos direcionaram para diferentes aspectos: físico, político, demográfico e econômico, 

demonstrando, aos poucos, uma nova orientação de se conceber o ensino republicano. 

Diante das discussões apresentadas, o acesso ao ensino secundário seria um diferencial 

à vida de quem o cursasse; além das vantagens já estabelecidas, a garantia do diploma de 

bacharel em Letras e a nomeação vitalícia a carreiras públicas tanto municipais quanto 

estaduais, possibilitaria legitimidade ao indivíduo na sociedade.  

Conforme verificado neste estudo, há três grandes pilares contributivos para a 

Geografia como disciplina escolar pautados nos fundamentos teórico-metodológicos das 

Escolas Alemã, Norte-Americana e Francesa.  

Especificamente, no caso brasileiro, a geografia foi materializada como disciplina 

escolar a partir de uma percepção descritiva, desprovida de análise crítica, perpetuando-se, 

desta maneira, nos manuais e nos bancos escolares.  

Outro ponto salutar para esta disciplina alude à sua origem: não nasceu nas 

Academias, mas sim, nas escolas elementares. No caso específico do ensino secundário do 

Atheneu Sergipense em fins do século XIX e início do XX, esta pesquisa considerou a 

orientação do currículo explícito; dessa maneira, uma análise das legislações, atas da 

Congregação do Atheneu Sergipense, além dos programas, exames e manuais didáticos 

adotados no ensino de Humanidades revelou que, prioritariamente, seguiram a propositura 

apresentada nos planos de ensino, como também na legislação em vigor, os quais buscavam 

encontrar, na Geografia, uma nova perspectiva de enxergar o mundo, em especial, o Brasil.  

Durante o período Imperial, é possível afirmar que praticamente o ensino da Geografia 

manteve-se inalterado, considerando-se seus principais aspectos conteudísticos. É possível 

afirmar também que o caráter descritivo e mnemônico foram cruciais neste momento 

histórico, o qual passou, aos poucos a ser questionado, no início do período republicano, em 

razão de novos ideais e transformações que passaram a aflorar na sociedade. 

Somente em fins do século XIX, já na mudança do período imperial para o 

republicano, novas configurações começaram a se estabelecer: a necessidade de um novo 

cidadão precisava também adequar os currículos escolares a nova proposta de sociedade que 

ora se alicerçava – ainda que tais mudanças não tenham ocorrido de forma abrupta.  

Particularmente, a Geografia também precisou passar por alterações significativas – 

saindo de uma orientação clássica para uma orientação moderna, a qual ocorreu com mais 

clareza a partir dos anos 1920, com os escolonovistas e com Delgado de Carvalho, de forma 

específica, no caso da Geografia escolar. 
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Esta configuração ficou notória nos Programas, Exames, Horários, Disciplinas e 

Manuais analisados. Os Programas passaram a oferecer não mais apenas aspectos de cunho da 

Geografia geral, mas também a abordar exercícios cartográficos, noções concretas de 

Astronomia, Corografia, Cosmografia, geografia física, especialmente do Brasil, geografia 

política e econômica, especialmente, de Sergipe.  

O panorama de Programas que se alicerçava dialogava com a legislação em vigor e 

podia ser compreendido à luz da concepção do indivíduo que se pretendia formar no ensino 

secundário e, consequentemente, com o perfil almejado desta elite intelectual para o Brasil 

republicano, tendo em vista que a essência conteudística foi-se alterando paulatinamente.  

Quanto aos exames, o fato de estarem em consonância com os Programas ministrados 

durante as aulas denotam aproximação entre a geografia prescrita e a geografia solicitada nas 

provas. Os horários também significam que a Geografia não passou apenas a ter mais espaço 

nos Programas de ensino, com a ampliação de seus conteúdos, por exemplo, mas também 

houve um acréscimo significativo em sua carga horária. 

 O material didático também dialoga com esta construção do saber, revelando o quanto 

é fonte significativa para melhor depreender acerca dos conteúdos inculcados em uma 

disciplina escolar; neste caso específico, a Geografia. Os manuais didáticos demonstraram que 

a presença de edições estrangeiras e do método do catecismo (perguntas e respostas) foram 

aos poucos cedendo espaços para outras possibilidades de apreensão dos conteúdos – com 

imagens, atividades, buscando proporcionar maior dinamicidade e aproximação à realidade. 

O Brasil e Sergipe, praticamente ausentes, também passaram a estar mais presentes a 

posteriori, tal como ocorreu nas Legislações, nos Programas elencados nas Atas da 

Congregação do Atheneu Sergipense, bem como nos exames e pontos de concurso a lente, 

denotando que a percepção clássica, mnemônica do ensino, foi aos poucos cedendo espaço 

para novas discussões pautadas na geografia Moderna, a qual buscava correlacionar os 

conteúdos para que, assim, o cidadão formado por esta “nova” escola, esta “nova” geografia 

tivesse uma percepção mais abrangente e, desta forma, compreendesse melhor o mundo que o 

cercava. Conforme dados expostos, fica a sensação não do dever cumprido, mas de que há 

muito ainda por fazer, muito a investigar, a responder.  
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