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um inventário de objetos, uma amostragem de
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RESUMO

A Geografia em Sergipe foi incluída no currículo da escola primária em 1854, para

atender a exigência da Reforma Couto Ferraz. Devido a falta de recursos financeiros da

província, os estudos nessa área continuavam a ser ministrados isoladamente. Muito embora a

visão dos administradores de 1840 era a de que havia a necessidade de criação de mais aulas

de “Primeiras Letras” - inclusive de Geografia - tendo em vista que aquela formação abrangia

apenas as aulas de Latim, Lógica e Retórica. Os livros didáticos adotados nesse período não

abordavam o conteúdo de Sergipe e sim a Geografia Geral, geralmente de autores franceses.

O conteúdo referente ao Brasil era estudado pela Corografia Brasílica de Aires de Casal. Com

a república, mais especificamente a partir de 1897 até 1921 editaram-se alguns livros em

Sergipe e no Rio de Janeiro, escritos por baianos e sergipanos, tratando de aspectos

geográficos locais, com clara intenção didática. De 1922 a 1965 a Geografia foi enfatizada no

currículo da escola primária sergipana e foi também nessa época que a citada disciplina

definiu o seu campo intelectual. Em 1966 e 1967 duas publicações apresentaram novas

propostas de conteúdo para a Geografia de Sergipe, mudaram e atualizaram o seu conteúdo

que foram permeados de ideologia nacionalista patriótica.

PALAVRAS-CHAVE: Geografia de Sergipe, Corografia de Sergipe, livro didático, escola

primária, conteúdo.
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ABSTRACT

Geography in Sergipe was included to elementary school course in 1854 just to

consider Couto Ferraz reform. Due to missing financial resources from province, the studies

in this área were done isolated. Although administrators view in 1840 were that it was

necessary to have more “First Letters” classes – including Geography – though that

graduation had only Latin, Logic an Retoric classes. The books adopted in that time did no

have contents about Sergipe. They usually belonged to French authors. The content referred to

Brazil was studied by Brazilian Corography byAires de Casal. With Republic, specifically

from 1897 to 1927 were published some books in Sergipe and in Rio de Janeiro. They were

written by Baianos and Sergipanos ahving local Geography aspects with clear didatic

intention. From 1922 to 1965, Geography was included to Sergipana elementary school and it

was also in that age which Geography subject had is intelectual field. In 1966 and 1967 two

publishing presented new proposals of contents about Sergipe Geography. They changed and

updated its contents that had nationalism patriotic ideology.

KEY-WORDS: Sergipe’s geography, Sergipe’s Chorography, textbooks, Elementary School,

content.



INTRODUÇÃO

Por que guardei o meu primeiro livro de Geografia de Sergipe, do professor Acrísio

Tôrres Araujo? Terá sido por causa da sua capa, já que as capas de livros, com suas

ilustrações, sempre me impressionaram? E por que decidi estudar livros que já não fazem

parte do nosso cotidiano escolar? Percorri um longo caminho na condição de aprendiz do

ofício de pretendente a pesquisadora para vê-los como objeto de pesquisa.

Ao ser admitida no Mestrado em Educação da Universidade Federal de Sergipe, eu

tinha o seguinte projeto de pesquisa: Geografia de Sergipe no ensino fundamental: tema

contemplado ou esquecido na prática docente?A partir das aulas da disciplina Educação

Brasileira, e tomando como referência a sua bibliografia, percebi que aquele projeto precisava

de ajustes. Decidi revisá-lo quanto à contextualização do tema, à redefinição do objeto de

estudo e das fontes e quanto à percepção de um novo sentido de escola.

No que se refere à contextualização do tema, foi preciso observar os elementos que,

fazendo parte da realidade da escola, estavam presentes naquele título: a prática docente, o

aluno, o professor, a escola, os conteúdos, a disciplina escolar, o método, o livro didático,

todos imprescindíveis à consecução dos objetivos do processo ensino-aprendizagem. Esses

elementos estão inseridos, no conceito de Cultura Escolar, que os entende como um conjunto

de normas e condutas que definem os conhecimentos a serem inculcados e como um conjunto

de práticas que permitem a transmissão e a incorporação, não só de conhecimentos, mas

também de comportamentos. Percebi então, que, além dos elementos enumerados, outros que

fazem parte da realidade da escola, como métodos de ensino, materiais didáticos utilizados,

relações professor/aluno e aluno/aluno, conteúdos ensinados, sistemas de avaliação, e de

punição.

Visualizei, por conseguinte, um novo sentido de escola, instituição que não deve ser

vista como um núcleo isolado na sociedade, mas como um produto cultural de um certo

momento. Entendi que a escola reproduz os padrões da sociedade em que está inserida,

porque repassa costumes, hábitos, adestrando os indivíduos para o pré-estabelecido. Vi

também, que alguns dos citados elementos presentes na realidade da escola não podem ser

analisados, sem que se considere essa dimensão de escola.
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Essa percepção levou-me a rever o objetivo do trabalho, que me pareceu muito amplo.

Esse problema foi “resolvido” com a realização de leituras que me possibilitaram a

desconstrução de conceitos de escola, educação e cultura, conceitos que estreitavam a minha

forma de pensar a realidade e de leituras sobre prática escolar, prática cultural, cultura escolar,

apropriação, representação, que precisariam ser incorporadas ao projeto, destacando-se o

enfoque sobre a Nova História Cultural. Assim, propus-me um novo objetivo: compreender

como os professores do ensino fundamental trabalham o conteúdo da Geografia de Sergipe

nas escolas públicas de Aracaju. Para tanto, seria necessário construir representações, ou seja,

formas de escrever e pensar a realidade do ensino fundamental das escolas públicas de

Aracaju a partir da apropriação que o professor desse núcleo de ensino faz do conteúdo de

Geografia de Sergipe, sabendo agora que essas formas de pensar e de escrever a realidade não

são discursos neutros; muito pelo contrário, elas produzem estratégias e práticas sociais,

escolares, políticas que tendem a impor uma autoridade.

Entendi que não é possível escrever as representações a partir do nada, mas através da

apropriação que as pessoas fazem dos processos vividos. Por isso, a noção de representação

não está desvinculada da noção de apropriação; aquela remete ao problema da apropriação,

isto é, a forma pela qual as pessoas representam modelos culturais impostos e em circulação

num determinado momento. Ficou, portanto, delimitado um novo objeto de estudo.

No que se refere às fontes, desfiz a idéia que as via como um campo fechado, restrito,

ao tempo em que abri o entendimento para perceber que existe um universo de fontes, que é

preciso saber selecioná-las de acordo com o objeto a ser estudado. Nessa linha de

pensamento, fiz uma crítica às fontes definidas quando da elaboração do projeto de

dissertação, fontes, que não tinham sido definidas na contextualidade do novo objeto a ser

investigado.

Novas fontes foram visualizadas quando entendi que, para o estudo de práticas

escolares no âmbito da História da Educação, existe uma gama de elementos que devem servir

de fontes, a depender do objeto de estudo de cada um. São eles: cadernos de alunos, diários de

classe, conteúdos. Repensar as fontes relacionadas ao objeto de investigação exige do

pesquisador, conforme veremos, entendê-las como sua matéria-prima básica, discutindo a sua

importância, problematizando-a, compreendendo os seus limites, estudando a sua escassez,

estabelecendo cruzamentos entre elas. Nessa perspectiva, redefini as fontes: fontes
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bibliográficas, que darão corpo teórico ao trabalho, e entrevistas com professores do ensino

fundamental das escolas públicas da rede estadual de Aracaju. Esse projeto precisou ser

refeito também sob o ponto de vista metodológico, uma vez que apresentava idéias

contraditórias e instaurava uma incoerência entre o tema do projeto e os objetivos do trabalho.

O novo foco foi dado ao tempo em que recontextualizei o tema, redefini o objeto, revi as

fontes e percebi um novo sentido de escola.

Relendo as fontes iniciais percebi que poderia transformar o livro didático de

Geografia de Sergipe do professor Acrísio Tõrres Araújo, guardado há muitos anos, em objeto

de pesquisa. O livro de Geografia de Sergipe, da professora Josefina Leite Campos também

foi incorporado ao objeto de investigação porque tem a data de sua produção, muito próxima

à data de produção do livro do professor Araújo. Direcionei o foco metodológico da pesquisa

para o livro didático de Geografia de Sergipe, ao tempo em que formulei uma nova hipótese:

os livros didáticos de Geografia de Sergipe, produzidos nos anos de 1966 e 1967, provocaram

uma mudança na forma de ensinar a Geografia no nosso Estado.

Entretanto, as fontes impuseram-se ao objeto e mostraram-me que era importante

investigar os livros de Geografia de Sergipe anteriores àqueles dois recém-citados. Como no

exame de qualificação, a que me submeti, a banca examinadora ressaltou que o trabalho não

era um estudo restrito aos anos de 1960, mas uma análise da Geografia de Sergipe do século

XIX ao século XX”, foi feita uma mudança no título do trabalho, que era: “De Acrísio Tôrres

Araújo a Josefina Leite Campos: um estudo do livro didático de Geografia de Sergipe” e que

passou a ser “A Geografia e os seus livros didáticos sobre Sergipe: do século XIX ao século

XX”.

O estudo daqueles livros didáticos não foi desprezado, pois que continuam sendo o

foco do estudo, mas inseridos num contexto mais amplo que é a analise da disciplina

Geografia e os seus livros didáticos sobre Sergipe do século XIX ao século XX. O marco

temporal desta pesquisa está delimitado a partir da primeira tentativa de criação da cadeira de

Geografia em 1825, até a publicação do livro didático da professora Josefina Leite Campos,

em 1967, quando se começou a repensar a natureza do ensino da Geografia em Sergipe.

A hipótese que norteia esse trabalho é a produção da Geografia de Sergipe do

professor Acrísio Tôrres Araújo, em 1966 e a Geografia de Sergipe da professora Josefina
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Leite Campos representaram uma ruptura do modelo de ensino que, durante muitos anos, se

deu com base no estudo de “corografias”, que eram descrições de cidades, estados, regiões.

Nesse propósito, busquei o apoio em Chervel1 e em Bittencourt2, sobre a disciplina

escolar. Foi ao visualizar o livro didático no contexto da disciplina escolar que delimitei o

marco temporal desta pesquisa: a partir da primeira tentativa de criação da cadeira de

Geografia em 1825, até a publicação do livro didático da professora Campos, em 1967,

quando se começou a repensar a natureza do ensino da Geografia em Sergipe.

No âmbito das práticas escolares, a análise dos livros didáticos observar-se-á o

processo de produção e circulação desses livros nas escolas, ao tempo em que se verificará se

eles provocaram mudança na forma de ensinar a Geografia. É importante mencionar que esse

estudo não analisa o livro didático em si, mas o seu significado e a sua materialidade.

Compreender as razões e os efeitos dessa materialidade, que depende da forma pela qual o

livro é recebido e apropriado por seus leitores, exige o entendimento do livro didático não

como um elemento isolado da instituição escolar, mas como um produto cultural de um

determinado tempo escolar em uma sociedade.

A literatura hoje existente sobre o livro aponta Chartier3 como um grande estudioso

dessa área. Esse autor entende o livro em geral como um objeto material, diferente de outros

tipos de escritos, cuja coerência e completude resultam de uma intenção intelectual ou

estética. Ainda segundo o mesmo autor, a produção do livro didático deve ser entendida como

um processo complexo que envolve diferentes atividades profissionais, como a ação do autor,

dos editores, dos impressores e adaptadores, tendo em vista o mercado escolar. Os conceitos

“apropriação” e o de “representação” serão aqui trabalhados porque, a partir deles, serão

entendidas as formas e os usos do livro didático conforme a apropriação que o professor faz

do seu conteúdo. A noção de representação, portanto, remete ao problema da apropriação.

1Cf. CHERVEL, André; COMPÉRE, Marie-Madeleine. 1999. “As humanidades no ensino”. In: Educação e
Pesquisa. São Paulo, vol. 25, n.2. jul/dez.
2Cf. BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. 2003. “Disciplinas escolares: história e pesquisa”. In:
OLIVEIRA, Marcos Aurélio Taborda de; RANZI, Serlei Maria Fischer Ranzi. (Orgs.). História das disciplinas
escolares no Brasil: contribuições para o debate. Bragança Paulista: EDUSF.
3Cf. CHARTIER, Roger. 2002. “Morte ou transfiguração do leitor?” In: CHARTIER, Roger. Os desafios da
escrita. São Paulo: Editora UNESP.
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Essa argumentação é seguida por Silva4 que apresenta a história da produção do livro

enquanto faz um balanço da história da leitura luso-brasileira. A autora concentra sua análise

na materialidade do livro, na produção, no comércio livreiro, nas bibliotecas e nos leitores. As

mesmas idéias aparecem no texto de Villalta5, quando focaliza os usos e as utilidades dos

livros na América Portuguesa, do século XVI ao início do século XIX, identificando os

aspectos mais comuns das obras.

Além dos citados autores, trabalharei com Darnton6 porque propõe um modelo de

análise mediante o qual é possível examinar a produção de impressos, embora essa produção

varie conforme o lugar, a época, o tipo de texto e o público ao qual ela se destina, ressaltando

que é possível falar de um “ciclo de vida comum” passando pelo escritor, editor ou livreiro,

impressor, distribuidor, vendedor e leitor, sendo cada um desses elementos entendido como

fase de um processo global que sofre variações ao longo do tempo, bem como a sua relação

com o sistema econômico, social, político e cultural; Munakata7, porque propõe o conceito de

livro didático como sendo um tipo de livro transportado, constantemente, da casa do seu leitor

para um lugar específico que se chama escola e, desta, para o ponto inicial – e isso quase

diariamente; Carvalho8, porque defende a idéia do livro como um objeto cultural que guarda as

marcas de sua produção e de seus usos; Batista9, porque entende o livro didático como um

objeto cultural gerado com finalidades escolares, tendo uma função importante no processo de

desenvolvimento de ensino ou de formação e constituindo um campo por excelência das

ideologias e das lutas simbólicas. Para ele o livro didático desenvolve um importante papel no

quadro mais amplo da cultura brasileira: o das práticas de letramento e sua relação com a

escrita que, juntamente com as diferentes facetas da produção editorial do livro escolar, levam

a compreender as diferentes dimensões da nossa cultura.

Nessa perspectiva os livros escolares são fontes privilegiadas para a história da

disciplina, porque oferecem condições para uma análise não somente dos conteúdos

4Cf. SILVA, Maria Dantas Nizza da. 1999. “História da Leitura Luso-brasileira: balanços e perspectivas”. In:
ABREU, Márcia. (org.). Leitura, história e história da leitura. São Paulo: FAPESP.
5Cf.VILLALTA, Luiz Carlos. 1999. Os leitores e os usos dos livros na América portuguesa. In: ABREU,
Márcia. (org.). Leitura, história e história da leitura. São Paulo: FAPESP.
6Cf. DARNTON, Robert. 1990. “O que é a história dos livros?” In: O beijo de Lamourette: mídia, cultura e
revolução. São Paulo: Companhia das Letras.
7Cf. MUNAKATA, Kazumi. 1997. Produzindo livros didáticos e paradidáticos. São Paulo: PUC. Tese de
Doutorado em História e Filosofia da Educação.
8Cf. CARVALHO, Marta Maria Chagas de. 2000. “Usos escolares do impresso: Questões de historiografia”. In:
Cadernos de História e Filosofia da Educação. São Paulo: FEUSP. vol III, n. 5.
9Cf. BATISTA, Antonio Augusto Gomes. 1999. Um objeto variável e instável: textos, impressos e livros
didáticos. In: ABREU, Márcia. (org.) Leitura, história e história da leitura. São Paulo: FAPESP.
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pedagógicos, mas das atividades e exercícios propostos e da sua materialidade, permitindo-

nos assim vislumbrar a configuração dos saberes escolares e os diferentes sujeitos envolvidos

na tarefa disciplinadora.

Trabalhei ainda com o conceito de intelectual, para entender o papel dos autores dos

livros de Geografia de Sergipe, no contexto dos anos de 1960, baseado em Bourdieu10, que

propõe uma análise da estrutura e das posições que os grupos colocados em situação de

concorrência pela legitimidade intelectual ou artística ocupam num dado momento na

sociedade; e em Sirinelli11, que propõe duas acepções do termo intelectual: uma sócio-

cultural, de criadores e mediadores que inclui os jornalistas os escritores, os professores

secundários e os eruditos; a outra acepção e uma outra, de engajamento na vida da cidade

como ator que envolve a participação das pessoas, em assinatura de manifestos, testemunha

ou consciência.

Para buscar informações a respeito dos livros didáticos e da trajetória da disciplina

Geografia a partir do século XIX até o século XX, utilizei fontes documentais de natureza

diversa, entre as quais, os jornais da época: Gazeta de Sergipe, A Cruzada, Diário Oficial do

Estado, Diário de Aracaju, A Voz de Lagarto, Folha Trabalhista; Relatórios da Província;

Fala do presidente da Província, Coleção de Leis, Decretos e Regulamentos do Estado de

Sergipe, Memórias, Inventários, Atas e Moções do Conselho Estadual de Educação,

correspondências, relatórios da Secretaria de Estado da Educação, compêndios, manuais

enciclopédicos, livros de Corografia e de Geografia de Sergipe disponíveis no Instituto

Histórico e Geográfico de Sergipe, na Biblioteca Pública Epifâneo Dórea, na Biblioteca do

Conselho de Desenvolvimento de Sergipe-CONDESE, no acervo particular de Epifâneo

Dórea, em bibliotecas escolares, no Instituto Tobias Barreto de Educação e Cultura, no

Gabinete de Leitura de Maroim, no Arquivo Público Estadual, no Arquivo Público Municipal.

Realizei também entrevistas com o professor Acrísio Tôrres Araújo e com familiares e amigos

da professora Josefina Leite Campos, já falecida.

O trabalho será desenvolvido em dois capítulos. No primeiro, destaco “A Geografia

em Sergipe, do Império à República” e lanço um olhar sobre a trajetória da disciplina

Geografia, do século XIX, no ano de 1825, até o século XX, mais especificamente até 1965,

10Cf. BOURDIEU, Pierre. 1982. Economia da trocas simbólicas, São Paulo: Ed. Perspectiva.
11Cf. SIRINELLI, Jean-François. 1996. “Os intelectuais”. In: RÉMOND, René. Por uma história política. Rio de
Janeiro: Editora UFRJ: Fundação Getúlio Vargas.
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mostrando suas primeiras evidências no currículo escolar sergipano, assim como a sua

inclusão no currículo da escola primária. Ainda nesse capítulo identifico compêndios,

manuais enciclopédicos, livros de Corografia e de Geografia de Sergipe do período estudado,

evidenciando os saberes geográficos ensinados ao longo desse tempo.

No segundo capítulo, “De Acrísio Tôrres Araújo a Josefina Leite Campos: os livros

didáticos de Geografia de Sergipe (1966-1967)”, apresento o perfil desses dois autores e

analiso os livros didáticos de Geografia de Sergipe por eles produzidos e cujos processos de

produção e circulação focalizarei, assim como os conteúdos propostos.

Acredito que essa reflexão sobre a Geografia e os seus livros didáticos sobre Sergipe

podem ajudar a compreender as mudanças operadas no campo dessa disciplina desde o

período imperial até o período em que desenvolvi este trabalho.
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1 A GEOGRAFIA EM SERGIPE: DO IMPÉRIO À REPÚBLICA (1825-1896)

1.1 PRIMEIRAS EVIDÊNCIAS DA GEOGRAFIA EM SERGIPE

É importante esclarecer o momento a partir do qual ocorre a sistematização do ensino

da Geografia em Sergipe. Com esse propósito buscou-se delinear a trajetória da disciplina

Geografia, mostrando as suas primeiras evidências no currículo escolar e a sua inclusão no

currículo da escola primária sergipana. Estabeleceu-se, para início dessa trajetória, o ano de

1825 e, para fim, o ano de 1965. Foram pesquisados Relatórios Provinciais, Coleção de Leis,

Decretos e Regulamentos do Estado, compêndios, manuais enciclopédicos, livros de

Corografia e de Geografia de Sergipe, tanto em bibliotecas públicas e escolares, como em

acervos particulares, no Gabinete de Leitura de Maroim e no Instituto Histórico e Geográfico

de Sergipe, presentes no meio escolar sergipano no período mencionado. Caracteriza-se ainda

neste capítulo, o período específico de 1922 a 1965, nominado de “tempo de ausência ou de

presença?”, período em que a Geografia se estabeleceu como disciplina e definiu o seu campo

intelectual. Através desses elementos mostrar-se-á o que foi ensinado no campo dessa

disciplina ao longo do período estudado.

No âmbito dessa discussão, a disciplina escolar, o livro didático e a legislação de

ensino devem ser entendidos como práticas civilizatórias que caminham interligadas,

reconfigurando, entre outras disciplinas, a Geografia. O período estudado foi marcado por

livros didáticos que deram suporte às práticas legais da época, de forma a atender às

exigências do processo civilizador12.

O estudo da disciplina e dos saberes escolares tem sido considerado de fundamental

importância para melhor compreender o papel dos contextos culturais, mostrando o que foi

ensinado nas escolas e, ainda o papel da escola na produção e reelaboração do conhecimento,

através do processo de didatização13. Nesse particular, a disciplina tem uma função

importante por ser “(...) um modo de disciplinar o espírito, quer dizer de lhe dar os métodos e

as regras para os diferentes domínios do pensamento, do conhecimento da arte”14. Bittencourt,

12Sobre o processo civilizador, ver especialmente ELIAS, Norbert. 1999. O processo civilizador: uma história
dos costumes. Rio de Janeiro: Zahar Editores. O autor mostra como se deu o processo de civilização como
transformação do comportamento humano. Para ele a civilização é um processo contínuo.
13Cf. LOPES. Eliane Teixeira. 2001. História da educação. Rio de Janeiro: DP&A. p. 35.
14Cf. CHERVEL, André. 1990. “História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa”. In:
Teoria e Educação. Porto Alegre, n.2. p. 64.
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fundamentada no entendimento de Chervel, chama a atenção para a função das disciplinas

escolares:

As disciplinas escolares são entidades epistemológicas relativamente autônomas
e deslocam o acento das decisões, das influências e de legitimações exteriores
em direção à escola, inserindo o saber por ela produzido no interior de uma
cultura escolar. As disciplinas escolares se formam no interior dessa cultura,
tendo objetivos próprios e muitas vezes irredutíveis aos das ciências de
referência15.

Mesmo formando-se no interior de uma cultura, as disciplinas escolares não existem

naturalmente. São saberes historicamente construídos organizados em forma disciplinar. “(...)

As matérias (ou disciplinas) são dotadas de uma forte identidade institucional, existindo entre

elas fronteiras bem nítidas”16. Esses elementos, segundo Julia, estão inseridos no âmbito da

Cultura Escolar, o que pressupõe entendê-la como:

(...) um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a
inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses
conhecimentos e a incorporação desses comportamentos; normas e práticas
coordenadas a finalidades que podem variar segundo as épocas (finalidades
religiosas, sócio-políticas ou simplesmente de socialização)17.

Partindo desse entendimento, a escola não pode ser vista como um núcleo isolado da

sociedade, mas como um produto cultural de cada tempo, porque é formadora de costumes,

cria hábitos, adestra os indivíduos. A escola existe para transmitir os padrões culturais da

sociedade em que está inserida formando em seu espaço próprio, sujeitos que lêem, escrevem,

mas também ordenam o mundo conforme as categorias que o corpus dos textos e a palavra do

professor tornam quase naturais18.

Os livros didáticos, como fonte de estudo, não podem ser identificados apenas pelos

seus autores, mas também pelos editores, pela sua materialidade e pelo papel que representam

15BITTENCOURT. op. cit. p. 25.
16ROCHA, Genylton Odilon Rego. 1966. A trajetória da disciplina geografia no currículo escolar brasileiro
(1837–1942). São Paulo: PUC. Dissertação de Mestrado em Educação: Supervisão e Currículo. p. 63.
17Cf. JULIA, Dominique. 2001 “A cultura escolar como objeto histórico”. Revista Brasileira de História da
Educação. Campinas: Autores Associados, n. 1, jan./jun. p. 10-11.
18Cf. HÉBRARD, Jean. 1990. “A escolarização dos saberes elementares”. In: Revista Teoria & Educação. Porto
Alegre, n. 2.
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na indústria cultural. Nessa ótica, esse estudo apóia-se em Chartier19, que entende o livro

como um objeto material diferente de outros suportes escritos, cuja coerência e completude

resultam de uma intenção intelectual ou estética. Outros estudiosos trabalham na direção

daquele autor: Carvalho20 percebe o livro como um objeto cultural que guarda as marcas de

sua produção; Munakata21, também entende o livro como objeto material, constituído

basicamente de tinta e papel, sendo o livro didático um tipo de livro transportado,

diariamente, da casa do seu leitor para a escola. Essa relação implica pelo menos dois leitores

permanentes: aluno e professor, que mantêm entre si uma relação de poder muito peculiar,

relação que vai caracterizar o livro como didático. Este precisa ser usado de forma

sistemática, no ensino-aprendizagem de um determinado objeto de estudo do conhecimento

humano, geralmente já consolidado como disciplina escolar. Didático, portanto, é o livro que

vai ser utilizado em aulas e cursos e que, provavelmente, foi escrito, editado, vendido e

comprado tendo em vista essa utilização escolar e sistemática, visando ao aprendizado

coletivo e orientado por um professor. Este é o conceito de livro didático que será adotado

neste trabalho.

1.2 A GEOGRAFIA NO CURRÍCULO DA ESCOLA PRIMÁRIA

A formação baseada no modelo das Escolas de Primeiras Letras, embasada pela Lei

de 15 de outubro de 1827, tinha como meta a ser alcançada o aprendizado do ler, do escrever,

do contar e do rezar22. Essa formação de âmbito nacional, que não contemplou o ensino de

Geografia, priorizava:

(...) as quatro operações de aritmética, prática de quebrados, decimais e
proporções, as noções mais gerais de geometria prática, a gramática da língua
nacional, os princípios de moral cristã e de doutrina, a religião católica
apostólica romana, proporcionada à compreensão dos meninos, preferindo para
o ensino da leitura a Constituição do Império e História do Brasil23.

19Cf. CHARTIER, 2002. op. cit.
20Cf. CARVALHO. op. cit.
21Cf. MUNAKATA, 1997. op. cit.
22Cf. GONDRA, José; SACRAMENTO, Winston; e, GARCIA, Inára. 2000. Estado Imperial e Educação:
Rediscutindo a Reforma Coutto Ferraz (1854). In: Anais do I Congresso Brasileiro de História da Educação.
Rio de Janeiro. CD Room.
23MOACY, Primitivo. 1936. A Instrução e o império – subsídos para a História da educação no Brasil (1823-
1853). 1o volume. Biblioteca Pedagógica brasileira. São Paulo: Companhia Editora Nacional. p. 189.
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A realidade educacional de Sergipe não diferia da acima apresentada. As evidências do

ensino da Geografia no nosso Estado, naquele momento, podem ser lidas a partir de 182524,

quando houve uma tentativa “em vão”, de Manuel Clemente, para que aqui funcionassem as

cadeiras de Lógica, Retórica e Poética, Filosofia Racional e Moral e Aritmética e Geografia.

Ele dizia que tais disciplinas seriam um importante meio para a mocidade de toda a Província

adquirir os conhecimentos elementares indispensáveis, “(...) para dissipar pouco a pouco a

ignorância desta Província, manancial fecundo de crimes e atentados de toda a natureza”25.

Acredito que o estudo mais completo poderia modificar a pessoas, fazendo com que uma

maior e mais diversa instrução poderia reduzir a criminalidade.

A partir da promulgação do Ato Adicional de 1834, o ensino foi legalmente

descentralizado, cabendo às Províncias o direito e o dever de regulamentar e promover a

educação primária e secundária assim como a formação de professores. “Muitas Províncias,

no entanto, por falta de recursos, não tiveram condições de organizar rapidamente os seus

sistemas de ensino”26. Barreto acrescenta:

(...) o Ato Adicional de 1834 transferiu as responsabilidades constitucionais
para a Província. Ao invés de aumentar o número de aulas régias, houve
diminuição, por desistência dos professores, o que implicou em muitas
vacâncias e na substituição dos mestres por pessoas não habilitadas27.

Vê-se que, desde aquele tempo, vivia-se o problema da qualificação dos profissionais

da Educação em Sergipe. Entretanto, ao receber as novas responsabilidades ditadas por aquele

Ato, “a Província de Sergipe, procurou organizar o seu ensino público de Primeiras Letras,

concedendo licença por 2 anos ao professor mais habilitado, para aprender o ensino mútuo da

Escola Normal da Província do Rio de Janeiro, situada em Niterói”28. Dois anos depois de

instaurado o Ato Adicional, as escolas primárias sergipanas em 1836, ainda eram “(...) pouco

espalhadas, e muitas ainda por se proverem, principalmente as dos lugares remotos” e ainda

24NUNES, Maria Thetis. 1984. História da Educação em Sergipe. Rio de Janeiro: Paz e Terra. p. 44.
25Idem.
26FREITAS, Anamaria Gonçalves Bueno de. 2002. “Pesquisando a educação feminina em Sergipe na passagem
do século XIX para o século XX”. Revista do Mestrado em Educação. São Cristóvão: UFS/NPGED Vol. 1, no

48, jan./jun.
27BARRETO, Luiz Antonio. 2003. “O Liceu Sergipense”. Revista do Mestrado em Educação. São Cristóvão:
UFS/NPGED Vol. 1, no 5 p.69, jul./jan.
28Idem.
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ensinavam aqueles saberes citados na página anterior: ler, escrever, contar e ainda os

princípios da doutrina cristã”29. A Geografia, nesse modelo, não esteve presente.

Registra-se a segunda evidência da Geografia com a criação, em São Cristóvão, no

ano de 1838, da Escola Normal, que teve a disciplina Elementos de Geografia sem a

companhia da História como integrante do primeiro currículo dessa escola30, muito embora

Barreto ressalte que essa Escola não chegou a funcionar nesse momento, tendo em vista as

dificuldades financeiras da Província.

Na formação baseada no modelo de Primeiras Letras, a Geografia apareceu nos

currículos escolares sergipanos como tentativas isoladas de criação da cadeira, muito embora

a visão dos administradores de 1840 fosse a de que a Instrução Pública em Sergipe precisava

ser ampliada, havendo a necessidade de criar mais aulas de “Primeiras Letras” – inclusive de

Geografia – tendo em vista que aquela formação abrangia apenas as aulas de Latim, Lógica e

Retórica31:

Faltam aulas de primeiras Letras e são de absoluta necessidade em primeiro
lugar, a aula de Geometria, sem a qual jamais se poderão ter bons professores de
Primeiras Letras, assim como uma aula de Filosofia Racional e Moral, as de
Francês e Retórica, e não será menos útil que se crie a de Geografia e História
Universal, em que se ensine especialmente a do Brasil, pois que a História é a
melhor guia para o homem em qualquer profissão que se dedique32.

Outra evidência da presença da Geografia é verificada a partir da Lei Provincial no

165, de 21 de março de 1846, assinada pelo Brigadeiro José de Sá Bitencourt Câmara,

autorizando a organização do Liceu de São Cristóvão, finalmente criado pela presidência de

José Ferreira Souto, pela Lei 200, de 31 de julho de 184733. Inicialmente, os ensinamentos

geográficos não estiveram presentes nesse colégio, sendo incluídos no ano seguinte, quando o

seu diretor, padre José Gonçalves Barroso, pediu para que ali fossem criadas duas cadeiras a

mais: uma para lições de língua inglesa e outra para as lições de Geografia e História34. Nesse

momento, o presidente Zacarias de Góis e Vasconcelos, em sua breve presidência –

29PROVÍNCIA DE SERGIPE. Falla do vice-presidente da Província a Assembléa Provincial de Sergipe.
Noticiador Sergipense, Aracaju, 29 de janeiro de 1836. p. 1.
30MENDONÇA, Nunes. 1958. A educação em Sergipe. Aracaju: Livraria Regina. p. 168.
31PROVÍNCIA DE SERGIPE. 1840. Falla dirigida a Assemblea Legislativa da Provincia de Sergipe no dia 11
de janeiro de 1840. Typographia provincial de Sergipe. p. 11.
32Idem. p. 8.
33BARRETO, 2003. op cit. p. 69.
34PROVÍNCIA DE SERGIPE. 1848. Falla dirigida a Assemblea Legislativa da Provincia de Sergipe no dia 3 de
outubro de 1848. Typographia provincial de Sergipe. p. 4.
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1848/1849 – relatou que a instrução elementar era deficiente, tendo em vista a falta de

professores capacitados para suprir as cadeiras35. Quanto à instrução secundária, destacou:

“(...) existem somente o Liceu desta cidade e algumas aulas de Grammatica Latina dispersas

pela Província”36.

Já em 1853, as dificuldades financeiras da Província alteraram a situação da Geografia

lecionada nesse liceu. “Sob a alegação de economia, o presidente da Província Luís Antônio

Pereira Franco, anexou a Geografia à cadeira de Retórica”37. Esse fato refletia a falta de

autonomia da disciplina, que podia ser incorporada ao conteúdo de qualquer matéria de outra

disciplina.

A implantação da Reforma Couto Ferraz, em 1854, extinguiu a formação baseada no

modelo de primeiras letras, mudando a natureza do ensino primário, que foi dividido em dois

graus (elementar e superior). Nessa reforma, a matéria Elementos da História e Geografia,

principalmente do Brasil, entre outras disciplinas, integrou o currículo do ensino primário

superior. A sua inclusão foi comentada por Almeida:

(...) os reformadores ou inovadores de 1854, quiseram que a criança, se não
pudesse estudar a história universal, não permanecesse ignorante das lições de
História. Desejou-se que, conhecendo melhor o seu país, aprendesse a amá-lo
mais e se preparar para bem servi-lo: introduziu-se, na escola primária, um lugar
para a História e a Geografia38.

Entre outras modificações estabelecidas pela Reforma Couto Ferraz, estavam:

(...) o deslocamento dos estudos científicos para os primeiros anos; mais
projeção para a gramática nacional; desdobramentos dos estudos históricos e
geográficos, que passaram a contar além dos ensinamentos acerca da história e
da geografia moderna, com conteúdos mais explícitos sobre a corografia
brasileira e história do Brasil39.

Em relação à junção História e Geografia, Chervel40 argumenta que a História trazia

em sua bagagem a Geografia, sempre sua auxiliar privilegiada, sendo a origem dessa

associação bem francesa, e por muito tempo pouco igualitária, entre as duas disciplinas. Mas

35PROVÍNCIA DE SERGIPE. 1849. Falla dirigida a Assemblea Legislativa da Provincia de Sergipe no dia 10

de março de 1849. Typographia Provincial de Sergipe. p. 19.
36Idem. p. 20.
37NUNES. op. cit. p. 74.
38ALMEIDA. José Ricardo Pires de. 1989. História da instrução pública no Brasil, (1500 a 1889): História e
Legislação. São Paulo: INEP/PUC. p. 85.
39ROCHA, 1996. op. cit. p. 166.
40CHERVEL, André; COMPÉRE, Marie-Madeleine. op. cit. p. 168.
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conforme Rocha, não se pode esquecer de que é de Kant o mérito de ter estabelecido as bases

metodológicas da Geografia na Alemanha e, mais tarde, no mundo. Kant procurou demonstrar

que a função da Geografia seria a de sistematizar a percepção no campo do espaço, enquanto

que a história faria a sistematização no campo do tempo. Para esse autor, tempo e espaço são

‘lugares conceituais’ distintos, e portanto, Geografia e História são saberes separados. Juntas,

essas duas disciplinas se completavam, constituindo, dessa maneira, o campo empírico41.

No trabalho de Nunes é possível visualizar a realidade do ensino nas nossas escolas.

Vemos que, a partir da Couto Ferraz, a disciplina Geografia e a História apareceram juntas,

em Sergipe, em vários momentos: o colégio público de Laranjeiras iniciou suas aulas em 5 de

março de 1855, com 13 alunos, matriculados em Geografia e História; os Regulamentos das

Aulas Preparatórias para a Faculdade de Direito e de Medicina passavam a abranger História

e Geografia; Guilherme Rabelo instalou, em Aracaju, no dia seis de outubro de 1862, o Liceu

Sergipense, propondo um plano de estudos baseado no currículo do Colégio Pedro II

(Reforma Couto Ferraz de 1854), do Rio de Janeiro, incluindo nesse plano a História e

Geografia, entre outras disciplinas. O liceu funcionou até 1864.

Seis anos após a Reforma Couto Ferraz, em 1860, conforme o Relatório da

Assembléia Provincial, o ensino, de um modo geral, na Província de Sergipe, “ainda continúa,

n’um atraso extraordinário (...). Não existem casas apropriadas para escolas; pouca ou

nenhuma mobília tem as aulas; há falta absoluta de livros, papel, traslados e outros objetos

indispensáveis ao ensino”42. No que se refere à Geografia, o então presidente relatou que a

instrução elementar contava com duas aulas de Geografia, funcionando com 16 alunos, em

toda a Província. Como se pode verificar, depois da Reforma Couto Ferraz o ensino na

Província de Sergipe sofreu poucas alterações, tendo em vista a carência de recursos

financeiros e de pessoal. Quanto a esse fato, Almeida destaca que “havia ainda, em 1859,

algumas escolas de primeiro grau, isto é, aquelas que o regulamento de 1854 chama de

escolas de instrução elementar. As de segundo grau não puderam ser criadas por carência de

pessoal”43.

Com o Regulamento de 1870, foi criado o Atheneu Sergipense, abrangendo o curso

Normal e o de Humanidades. No seu elenco curricular, as disciplinas História e Geografia

41ROCHA, 1996. op. cit. p. 108.
42PROVÍNCIA DE SERGIPE. 1860. Relatório A’ Assemblea Provincial de Sergipe no dia 5 de março de 1860
pelo Presidente Manuel da Cunha Galvão. Bahia, Typographia Poggetti de Catellina & Companhia. p. 11
43ALMEIDA, 1989. op. cit. p. 102.
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estiveram presentes entre aquelas que compuseram o curso de Humanidades. Antes da criação

do Atheneu, a instrução secundária da Província teve, em 186944, oito aulas particulares

divididas entre as seguintes matérias: Latim, Inglês, Francês e Geografia, com um total de 55

alunos matriculados. Após a sua instalação, em 3 de fevereiro de 1871, o Atheneu

Sergipense45 foi a instituição encarregada de oferecer instrução secundária aos estudantes da

Província de Sergipe e começou a funcionar ministrando, entre outras aulas, as de Geografia e

História.

O Regulamento da Instrução Pública de Sergipe, aprovado em 1874, estabeleceu as

matérias do segundo grau da instrução primária, que forneceriam uma sólida e completa

educação profissional aos alunos: Elementos de História e Geografia do Brasil; Leitura dos

Evangelhos e Notícia da História Sagrada; Desenvolvimento da Aritmética e suas aplicações

práticas, quer em quebrados e decimais, quer em complexos e proporções46. No ensino

secundário, além de outras matérias, viu-se a Geografia, desta vez, sem se fazer acompanhar

da História, marcando presença no programa da época. Essa separação durou apenas o tempo

da reforma da Instrução Pública seguinte, na qual as duas disciplinas apareceram juntas.

Um novo programa para o ensino público primário foi apresentado em 187547,

programa que passou a funcionar em um só grau. Entre outras disciplinas definidas para esse

grau estavam Elementos de Geografia Universal e História do Brasil. Para o ensino

secundário do Atheneu Sergipense a Geografia era uma das cadeiras existentes. Em 187648,

mais uma nova Reforma da Instrução Pública abrangeu as seguintes disciplinas: Instrução

Moral e Religiosa, Leitura e Escrita, Elementos de Gramática Nacional, e Elementos de

44PROVÍNCIA DE SERGIPE. 1860. Relatório apresentado a Assemblea Legislativa Provincial de Sergipe no
dia 1o de março de 1869 pelo Exm. Snr. Presidente Dr. Evaristo Ferreira da Veiga. Aracaju, Typ. do Jornal do
Aracaju. p. 12.
45PROVÍNCIA DE SERGIPE. 1872. Relatório da Presidência da Província de Sergipe em 1872 pelo Snr.
Presidente da mesma Rui Álvares D’ Azevedo Macedo por ocasião de sua abertura no dia 4 de março em 1872.
Typogrphia do Jornal do Aracaju. p. 32.
46PROVÍNCIA DE SERGIPE. 1875. Relatório com que o Exmo. Snr. Dr. Antonio dos Passos Miranda abriu a
Assemblea Legislativa Provincial de Sergipe no dia 1o de março de 1875. Typographia do Jornal do Aracaju. p.
30.
47Manoel Luiz de Azevedo Araujo, presidente da Assemblea Legislativa Provincial, ao estabelecer a Resolução
de 20 de abril de 1875, diz em seu artigo 1o diz que ficam em vigor, para reger a Instrução Pública da Província,
o regulamento no 24, de 24 de outubro de 1870, com as alterações constantes da Resolução que aprovara,
revogando os regulamentos de 03 de outubro de 1874 o de 23 de novembro do mesmo ano e o de 12 de janeiro
daquele ano de 1875. Cf. Collecção de Leis, e Resoluções promulgadas pela Assemblea Legislativa Provincial
de Sergipe no ano de 1875. Typographia do Jornal do Aracaju, 1875. p. 155-161.
48Esta Reforma, se concretizou através da Resolução Provincial no 1045 de 02 de maio de 1876, na presidência
do senhor João Pereira de Araújo Pinho. Cf. FONTES, José Martins. Relatório com que o Exm. Snr. Dr. José
Marins Fontes. 1o vice – presidente da Província abriu a 2a sessão da Assemblea Legislativa Provincial de
Sergipe no dia 6 de março de 1877. Typographia do Jornal do Aracaju, 1877. p. 16.
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Aritmética e Sistema Métrico Decimal. Acrescentaram-se os trabalhos de agulha, para as

escolas femininas. A Geografia esteve ausente desse elenco para o ensino primário. O vice –

presidente Martins Fontes, ao relatar os feitos da gestão de João Pereira de Araújo Pinho,

mencionou que a matéria Elementos de Geografia e História, principalmente do Brasil, foi

somente incluída no ano seguinte, através da Resolução Provincial no 1079, de 11 de maio de

187749, que a definiu para o curso de Humanidades, o estudo da Geografia, Cosmografia e da

Corografia do Brasil50. A relação História/Geografia era permanente e outras disciplinas, além

da História, acompanharam a trama da Geografia, tornando o ensino mais fragmentado. Em

relação a esse programa, Martins Fontes observou:

A meu ver o programma não ficou ainda completo com o pequeno accrescimo
que lhe fez aquella resolução; acho que se lhe poderia dar maior amplitude, sem
(...) que houvesse atropello ou perturbação alguma na sua ministração. Na corte
do império, onde sempre se ensinou se maior numero de matérias ainda que
elementarmente, nas escolas publicas primarias. (...) Que muito que sem
pretendermos, por ora, o que aliás fora para desejar, igualar as nossas escolas as
da corte do império, por que nos faltam meios que lá devem certamente sobrar,
procuremos ao menos imital-as51.

Foi estabelecido um novo programa para atender à realidade sergipana, que segundo o

vice-presidente, não comportaria uma programação tão extensa e variada, nem tampouco

deixava a nossa Província numa esfera tão pobre e limitada, mas num meio termo. Desse

modo, a Instrução Publica Primária contou com um novo plano, constituído por nove

disciplinas, entre as quais Elementos de Geografia e História, principalmente do Brasil.

Já em 1879, Braulio Pires entendeu que o programa estabelecido pelo seu antecessor

deveria ser mais desenvolvido, de forma que as crianças pudessem preparar-se

convenientemente e dispor o seu espírito para novas conquistas. Para adquirir tais habilidades

entendeu que a Geografia, nesse programa, deveria ser ensinada desvinculada da História. A

Geografia nesse programa apareceu realmente sem a História52.

49FONTES, José Martins. 1878. Relatorio com que o Exm. Snr. Dr. José Martins Fontes 1o vice- presidente
abriu a primeira sessão da 22a Legislatura da Assemblea Provincial de Sergipe no dia 1o de março de 1878.
Typographia do Jornal do Aracaju. p. 8.
50NUNES. op. cit. p. 129 “O Presidente de Dr. João Pereira de Araújo Pinho (24/2/1876 a 9/11/1877),
percebendo que na Escola Normal do sexo masculino não eram obtidos os resultados visados, criou, pelo
Regulamento de 9 de janeiro de 1877 que foi aprovado pela Resolução nº 1079, de 5 de maio do mesmo ano, que
reformava o ensino público primário e secundário, outro estabelecimento para moças”.
51FONTES, 1878. op. cit p. 9.
52PROVÍNCIA DE SERGIPE. 1879. Relatório com que o Exm. Snr primeiro Vice-Presidente Dr Raimundo
Braulio Pires Lima abriu a 2a secção da 22a Legislatura da Assemblea Provincial de Sergipe em 3 de março de
1879. Aracaju, Typographia do Jornal do Aracaju. p. 16.
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Em 1881, mais uma reforma da Instrução Pública foi anunciada. Inglês de Souza, em

sua breve presidência, ao propor um novo regulamento para o ensino, criticou as reformas

sucessivas e reclamou da necessidade de um sistema educacional:

(...) tentava, principalmente, consolidar a legislação variada e esparsa, fruto de
sucessivas reformas educacionais acontecidas em Sergipe desde 1870, sob
influência das tentativas de renovação da política educacional do Império.
Inicialmente, procurou avocar ao Presidente da Província a responsabilidade do
sistema educacional, definida pelo art. 1º, ao estabelecer que lhe compete a
suprema inspeção e direção da Instrução Pública que exercerá por si e por meio
das autoridades constituídas no Regulamento53.

Segundo Nunes, a proposta de Inglês de Souza foi inovadora e estava muito além da

realidade sergipana. No curso primário, por exemplo, o currículo foi ampliado abrangendo os

ensinamentos:

(...) leitura, caligrafia, exercícios de declamação e redação; contabilidade,
sistema métrico decimal; noções de geometria plana e desenho linear;
rudimentos de geografia e de cosmografia; exercícios de intuição; elementos de
gramática portuguesa, análise lógica e gramatical de prosadores nacionais;
trabalhos de agulha nas aulas de sexo feminino54.

Mas, as idéias do então presidente não se consolidaram e a disciplina Geografia

continuou à mercê das sucessivas reformas educacionais. Ainda em 1881, no Atheneu, o

ensino da Geografia, Cosmografia e Cronografia do Brasil55, entre outras disciplinas, integrou

o elenco das matérias exigidas pelas Leis Gerais do Império, as quais seriam um passaporte

para a matrícula nos cursos superiores. Naquela ocasião, a disciplina História não se fez

presente. Outras matérias, como a Cronografia do Brasil e a Cosmografia, acompanharam a

trajetória da Geografia. Nos estabelecimentos particulares de instrução secundária a Geografia

teve, no Pathernon de Sergipe 16 alunos matriculados; no Colégio Nossa Senhora da

Conceição, dois estudantes matriculados.

Os administradores provinciais em 1883, ao responder sobre um pedido de criação de

uma cadeira de francês, entenderam que não se precisava de um elevado grau de

especialização para o ensino dessa disciplina ou de qualquer outra. José Ayres do Nascimento,

53NUNES. op. cit. p. 143.
54Idem. p.144.
55PROVÍNCIA DE SERGIPE. 1881. Relatório com que o Exm. Snr presidente Luiz Alves de Oliveira Leite
Bello abriu a 24a secção da Legislatura da Assemblea Provincial de Sergipe em 4 de março de 1881. Aracaju,
Typographia do Jornal do Aracaju. p. 13.
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presidente da Província apresentou um argumento revelador desse tipo de mentalidade, ao

negar o tal pedido para as alunas da Escola Normal:

(...) existindo já a cadeira de Francez, não vejo necessidade para a especialidade
que se pretende: como os de grammatica nacional, pedagogia, arithmetica,
história, geografia e instrução religiosa, o professor daqquela língua pode
ensinal-a aos alumnos dos dois sexos, alternadamente, assim não augmenta a
despeza provincial e colhe-se a vantagem que se tem em vista56.

Assim, segundo essa autoridade, qualquer professor poderia ensinar qualquer matéria,

inclusive a Geografia, visando não onerar os recursos financeiros da Província de Sergipe

Del-Rei.

1.3 OS LIVROS DIDÁTICOS DE GEOGRAFIA DO PERÍODO IMPERIAL

Ao percorrer as estantes dos acervos pesquisados, procurou-se o primeiro livro

didático de Geografia de Sergipe, mas descobriu-se que, no século XIX, mais especificamente

até 1895, o referido livro não havia existido. Esteve ausente do cenário escolar sergipano,

ausência que foi preenchida por compêndios e manuais enciclopédicos. Entretanto, não se

pode deixar de mencionar que houve a intenção de produzir um livro didático de Geografia de

Sergipe, intenção evidenciada no manuscrito incompleto, com 51 páginas pautadas e sem

data, de autoria do lente de italiano e jornalista Severiano Cardoso57, que o intitulou de

Geografia de Sergipe. Essa ausência leva ao questionamento acerca da necessidade de livros

de Geografia para o ensino primário. A quem poderia servir tais livros no período imperial?

Recorre-se ao entendimento de Almeida:

56PROVÍNCIA DE SERGIPE. 1883. Relatório com que o Exm Snr Dr. José Ayres do Nascimento passou a
administração d’esta Província ao Exm segundo vice- presidente Tenente Coronel José Calazans Barbosa do
Franco em 18 de julho de 1883. Aracaju, Typographia do Jornal de Sergipe. p. 14.
57Cf. GUARANÁ, Manoel Armindo Cordeiro. 1925. Dicionário Bio-Bibliográfico Sergipano. p. 259. Manoel
Severiano Cardoso nasceu no dia 14 de março de 1840 na cidade de Estância e faleceu em Aracaju a 02 de
outubro de 1907. Filho do professor Joaquim Maurício Cardoso e de Joanna Baptista de Azevedo Cardoso.
Depois de ter feito o curso de Humanidades na cidade de Natal, foi em 1855 para a Bahia, onde se empregou no
comércio, durante muitos anos, dedicando-se mais tarde às lides da imprensa. Em 1870 voltou para Sergipe para
ser escriturário do “Atheneu Sergipense”, foi secretário da Instrução Públicae diretor do “Parthenon Mineiro”.
Retornou para Estância e fundou e dirigiu o colégio “Minerva”. Foi lente de Italiano, Aritimética e Lógica da
Escola Normal de Aracaju. Regeu no Atheneu Sergipense a cadeira de Literatura e Lógica, Português, Francez,
Matemática. Além destes cargos exerceu mais o de Bibliotecário, Oficial de Gabinete na vice- presidência do
Doutor Pelino Nobre, Camarista e presidente da Câmara Municipal de Aracaju, Deputado Estadual em duas
legislaturas e membro efetivo do Conselho Superior da Instrução Pública. Escreveu diversos trabalhos que foram
publicados no período de 1867 a 1905.
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Sim, sem dúvida, mas só para os mestres. Tal é, com efeito, a opinião de
professores e educadores mais autorizados. Que os mestres tenham lido e
estudado, não estes tratados resumidos, que trazem nomenclaturas
insignificantes, mas verdadeiras obras de Geografia, tais como a de Malte-brun,
Balbi, Reclus, Lavallé, onde tanto aprendam a conhecer as obras de Deus e as
do Homem, a amá-las, e a falar delas com sentimento de grandeza e de sua
beleza, quanto saibam animar os mapas, estas folhas de papel carregadas de
cores e nomes, que os alunos não deixaram de admirar com avidez58.

O momento em que o Brasil começou a produzir e a lançar no mercado seus próprios

livros didáticos é analisado por Nascimento:

No século XIX o Brasil começa a produzir os seus próprios livros didáticos, por
meio da Impressão Régia. (...) o mercado do livro didático por aqui era muito
pequeno. Comercialmente não havia grande interesse por parte das casas
editoras estabelecidas no país59.

Destaca-se, na citação utilizada por esse autor, uma crítica dos missionários norte-

americanos aos livros didáticos brasileiros:

É recorrente encontrar em documentos do século XIX queixas como as
formuladas pelos missionários norte-americanos Kidder e Fletcher em 1850,
quanto à ausência de livros didáticos produzidos em território brasileiro ou, ao
menos, adequados às condições locais. Tal problema era visto como imperativo
ao desenvolvimento da educação nacional60.

Do mesmo modo, Almeida critica o ensino e a natureza dos livros de Geografia

produzidos naquele momento:

Neste mercado da inteligência, no ensino sério, metódico, interessante,
instrutivo, não vemos o que fazer com os tratados que se copiam uns dos outros,
repetindo, uma depois da outra, as mesmas nomenclaturas, às vezes, os mesmos
erros. Para nós, o que tem, ao menos em parte, tornado estéril o ensino de
Geografia nas escolas primárias do Brasil, são os livros resumidos61.

58ALMEIDA, 1989. op. cit. p. 162.
59NASCIMENTO, Jorge Carvalho do. 2001. “Nota previa sobre a palavra impressa no Brasil do século XIX: a
biblioteca do povo e das escolas”. In: Horizontes. Bragança Paulista: Centro de Documentação e Pesquisa em
História da Educação, v. 19, s/nº. p. 24.
60Idem.
61ALMEIDA. 1989. op. cit. p 162.
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Os manuais e compêndios, como ressaltou Fernandes62, eram escassos, pois “(...)

muitos professores de Geografia, na ausência de livros, acabavam se tornando autores e

escrevendo seus livros ou, coisa muito comum, copiando os compêndios dos outros”. Já

Souza63 destacou que “(...) poucos eram os compêndios pedagógicos em língua portuguesa.

Nas escolas de primeiras letras era comum o uso de cartas, manuscritos e debuxos feitos pelo

próprio professor”.

Nas escolas sergipanas de 1853, Nunes64 destacou essa ausência ao comentar a

denúncia do diretor do Liceu de São Cristóvão, quando oficializou as dificuldades e a falta de

material didático no citado estabelecimento de ensino que dirigia:

Apontava, como causa principal do que ocorria [as dificuldades para que o
Liceu continuasse funcionando], a localização geográfica da Capital, que
dificultava o acesso de estudantes de outras regiões, bem como as más
instalações reduzidas a três salas para sete aulas, a falta de material didático
para o ensino de Geometria e Geografia, e a ausência de uma biblioteca65.
(grifo nosso).

Encontrou-se, nesta investigação, o registro de algumas obras didáticas de Geografia

como: compêndios, manuais enciclopédicos, atlas e mapas. Os livros, os compêndios eram

mais do que hoje a chave para a compreensão do que era ensinado. Na verdade, o compêndio

adotado estabelecia o conteúdo para cada disciplina, pois não existia programa de disciplina.

Os livros que circularam nas escolas e os regulamentos propostos orientaram os ensinamentos

dos conteúdos geográficos e compuseram o ambiente que constituiu o ensino da Geografia em

Sergipe no período imperial.

No acervo particular do Epifâneo Doria66, por exemplo, localizou-se a 13a edição do

Manual Enciclopedico, de Emílio Achiles Monteverde, adotado em Sergipe desde 1854,

conforme consta nos registros das casas comerciais de Laranjeiras e Maroim, que o vendiam.

62FERNANDES, Manoel. 2002. “Reflexões sobre a investigação em História da formação de professores de
Geografia”. In: PONTUSCHKA, Nídia Nacib e OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de (Orgs). Geografia em
perspectiva. São Paulo: Contexto. p. 243.
63SOUZA, Rosa Fátima de. 1998. Templos de civilização: a implantação da escola primária graduada no Estado
de São Paulo (1890-1910). São Paulo: Fundação Editora da Unesp. p. 231.
64NUNES. op cit. p. 73.
65Idem.
66Cf. GUARANÁ. op. cit. p. 71. Epiphanio da Fonseca Doria e Menezes nasceu a 07 de abril de 1884 na
Fazenda Barro Caído, município de Campos, filho do capitão José Narciso Chaves de Menezes e D. Josepha da
Fonseca Doria e Menezes. Cursou a escola primária em Poço Verde e seus pais não dispondo de recursos para
custear seus estudos secundário e superior ficou privado de recebê-la. Adquiriu muitos conhecimentos a partir de
leituras que realizou. Trabalhou em casas comerciais no início de sua carreira profissional e ocupou diversos
cargos públicos entre eles o de bibliotecário da Biblioteca Pública do Estado. Escreveu muitos trabalhos os quais
estão listados no referido Dicionário.
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Essa obra, produzida pela Imprensa Nacional de Lisboa, com 799 páginas, em 189[3] ou

189[8]67, foi indicada para o uso da instrução primária brasileira68.

O conteúdo de Geografia do livro de Monteverde é apresentado em 176 páginas que

descrevem os grandes temas abordados pela Geografia Geral; o conteúdo referente ao Brasil é

tratado em oito páginas. A Geografia constitui a quarta parte do livro, dividida em quatro

capítulos: 1- Definições gerais da Geografia, 2- Da Geografia astronômica, 3- Da Geografia

física, 4- Da Geografia política. Nesta última, no item América Meridional, está incluída a

parte referente ao Brasil. A ênfase da Geografia nesse manual está na Geografia Geral e não

no estudo do Brasil.

67Não é possível precisar a data do referido manual, porque o mesmo já apresenta as marcas do tempo. Foi
corroído pelas traças que destruíram o papel no espaço onde está impresso o último dígito.
68Materialmente é um objeto de pequeno formato 15,5 cm por 10,5 cm, letras serifadas, tendo a capa de papelão,
um pouco maior que o tamanho do livro, perfurada na extremidade central, onde passava um cordão, até a
contra-capa, fechando-se com um laço, permanecendo intactas as folhas.

Fig. 1-Segunda capa do livro didático de Emilio Achilles Monteverde. Manual
Encyclopedico para uso das escolas de instrução primária.
Fonte: Acervo particular de Epifânio Dória
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Nunes, ao discutir os internatos de Estância e Laranjeiras (1855)69, fez menção a um

compêndio de Gualtier e seu mapa, os quais, segundo essa autora, orientaram o ensino da

Geografia naqueles estabelecimentos. Os compêndios de Geografia adotados no Atheneu

Sergipense estão listados no seu Estatuto de 1870, anexado ao livro de Nunes: Geografia, de

Pompeu Brasil70, e a Geografia de Gualtier, edição de 1867, além do Atlas, de Grosselin e de

Delamarche71. Nenhum desses livros foi encontrado nos acervos pesquisados.

Em relação ao Atlas, Rocha observou que o mesmo fora utilizado nos liceus

parisienses. Não só os compêndios utilizados no Brasil eram franceses, mas os textos e os

programas escolares também. Para ele, a importação da realidade do ensino francês para a

Brasil fez com que o nosso ensino no período imperial se processasse em total desacordo com

as situações mais elementares da vida brasileira. Sem discordar desse entendimento, Haidar

ressaltou:

Na falta de obras nacionais, adotaram-se para o estudo das ciências físicas e
naturais, da história e geografia e da filosofia, compêndios franceses. Os
programas extensíssimos e pretensiosos reproduziram, praticamente na íntegra,
o plano dos livros adotados. Assim, por exemplo, no 4o ano do curso especial,
ao lado do curso de História e Geografia do Brasil baseado na História do Brasil
de Abreu Lima e no Compêndio de Geografia de Pompeo, deveriam os alunos
cumprir a segunda parte de um vastíssimo programa de História Moderna,
utilizando o Manuel du Baccalaureat e o Atlas de Delamarche adotados nos
Liceus de Paris72.

No IHGS e no Gabinete de Leitura de Maroim é possível localizar diversos livros. A

sua existência nos acervos citados pode ser indício de que aquelas obras possivelmente

tenham sido adotados por professores sergipanos, não obstante esta pesquisa não ter

encontrado elementos que autorizem essa informação de modo inquestionável. No IHGS

foram encontradas as obras que referimos a seguir: a) a segunda edição do livro de L. M.

Canezza, Lições de Geographia e Cosmographia, redigida em conformidade com o último

69NUNES. op. cit. p. 80.
70BEZERRA Alcides. 1932. A Geografia do Brasil no século XIX. Revista da Sociedade de Geographia do Rio
de Janeiro. Rio de Janeiro, tomo XXVI, 2o semestre. p. 120. Depois da leitura desse artigo observou-se que a
professora Nunes utilizou o nome da obra de forma abreviada. O seu nome completo aparece no citado artigo
que analisa o compêndio em questão: Da Geografia de Tomaz Pompeu de Souza Brasil houve cinco edições que
foram publicadas entre 1851 e 1869 adotadas no Colégio Pedro II, nos liceus e seminários do império. Segundo
Bezerra o compêndio “era mais descritivo do que interpretativo ficou longe da meta que teve de mira. (...) Faltou
a Pompeu o talento para fazer a síntese de tudo isto e dar-nos um quadro que ao menos de longe se aproximasse
do programa ambicioso que se traçara”.
71NUNES. op. cit. p. 295.
72HAIDAR, Maria de Lourdes M. 1972. O ensino secundário no Império brasileiro. São Paulo: EDUSP- Editora
Grijalbo. p. 116-117.



23

programa da Instrução Pública para os exames desta matéria. Encontrado no Instituto

Histórico e Geográfico de Sergipe (IHGS), mas que esse livro não trata do Brasil, sendo o seu

conteúdo apresentado em 41 lições que tratam de noções da Geografia Geral, seguidas de

lições de Cosmografia73. Muito embora o livro não apresente a data de sua publicação,

observa-se que as notas de jornais selecionadas pelo editor, dispostas no verso da capa,

evidenciam as representações que os jornais de 1876 construíram sobre a obra, sendo estas um

forte indício do ano em que foi publicado. Este livro, do mesmo modo que o Manual

Enciclopédico de Emílio Achiles Monteverde, enfatiza Geografia Geral; b) tratando também

da Geografia Geral, o livro: Elementos de Geographia Moderna e Cosmographia, de autoria

de P. D’ Abreu, professor de Geografia e Cosmografia do Imperial Colégio Pedro II,

publicado em 1875 pela Typographia do Apóstolo, com 310 páginas. Seu conteúdo é

apresentado em quatro partes: 1- Noções gerais sobre os mares, golfos e estreitos dos cinco

continentes; 2- Noções gerais sobre as ilhas, penínsulas, istmos, cabos, montanhas, vulcões,

planícies, estepes, desertos, vertentes, lagos, rios, lagunas e limites, dos continentes; 3-

Noções gerais dos cinco continentes; 4- Cosmografia; c) a quinta edição do livro Geografia

Physical do Brasil Reunida, de J. E. Wappaeus, produzida em 1884, pela Typographia G.

Leuzinger e Filhos, com 470 páginas. O livro traz uma abordagem geral da Geografia Física

do Brasil e inclui nesse contexto o estudo da população e dos índios. O seu conteúdo é

dividido em quinze partes e envolve: 1- Posição astronômica, 2- A costa, 3- Ilhas, 4- Aspecto

físico, 5- Estrutura geológica e minerais, 6- Características gerais das vertentes e bacias

fluviais, 7- A bacia do Amazonas, 8- As bacias orientais, 9- A bacia do Prata, 10-

Temperatura, 11- Salubridade, 12- A flora, 13- A fauna, 14- A população 15– Os índios. Foi

uma importante contribuição para o estudo da Geografia Brasileira. A obra, “escrita em

alemão estava fadada, pelas dificuldades da língua tão pouco conhecida entre nós, a não

exercer nenhuma influência se não fosse posto em linguagem graças aos beneméritos J.

Capistrano de Abreu e A. do Vale Cabral”74.

Depois da tradução da obra de Wappaeus realizada por Capistrano de Abreu75 e A. do

Valle Cabral, os estudos sobre o Brasil tomaram um novo rumo, tendo em vista que até então

73Um carimbo existente na segunda página da edição consultada indica que o livro foi adquirido na Livraria
Econômica de Tolentino Álvares e Irmãos em Salvador, na Província da Bahia.
74BEZERRA. op. cit. p. 122.
75Idem. p. 141. João Capistrano de Abreu nasceu em 23 de outubro de 1853, no sítio Calominjuba, município de
Maranguape, Província do Ceará, e faleceu a 13 de agosto de 1927 no Rio de Janeiro. Foram seus pais o major
Jerônimo de Abreu e esposa. Freqüentou a escola primária e cursou em Fortaleza o Atheneu Cearense, o
Seminário Episcopal e o Liceu. Em 1870 foi para o Recife estudar os preparatórios. Foi para o Rio de Janeiro
onde casou–se e conseguiu o seu primeiro emprego na Editora Garnier onde sua função era a de apresentar pela
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os eram feitos com base na Corografia Brasílica, de Aires de Casal e na Geografia de Tomaz

Pompeu de Souza Brasil, esta última já comentada. No prefácio da obra, os tradutores

ressaltaram:

(...) não se trata de uma simples tradução. Tivemos que recorrer a
colaboradores, e é para nós uma honra e um dever consignar aqui o nome dos
Snrs. Comandante Saldanha da Gama, Dr. Orville A. Derby, Barão Homem de
Mello, Dr. Pimenta Bueno, Dr. Álvaro de Oliveira, Dr.Martins Costa, Dr. Roniz
Galvão, Dr. Pizzarro, Dr. Peixoto. Chamamos a esta edição condensada porque
cortamos diversas minudências; mas no todo há mais matéria na traducção
brasileira do que no original alemão76.

Em relação a essa obra, Rocha, ao utilizar uma extensa citação de Caio Prado Junior

para destacar a influência da Corografia Brasílica de Aires de Casal para a Geografia

brasileira, evidenciou um comentário sobre a importância do livro de Wappaeus:

(...) Pode-se dizer que o prestígio da Corografia Brazilica só declina depois do
aparecimento das traduções, feitas por Capistrano de Abreu, das obras de Sellin
e de Wappaeus, já no penúltimo decênio do século passado, e que introduziram
nos estudos geográficos do Brasil o sôpro renovador cuja falta há tanto já se
fazia sentir77.

No Gabinete de Leitura de Maroim localizou-se a quarta edição da Chorographia do

Brasil, do bacharel e professor jubilado de História e Geographia da Escola Militar do Rio de

Janeiro, A. Moreira Pinto78. O conteúdo dessa obra envolve: Noções preliminares da

Geografia Geral, Notícia histórica, seguidas de uma descrição detalhada de cada Estado

brasileiro, acompanhada de uma carta geográfica e da Constituição de cada Estado. No ano

escolar de 1886, a única obra didática distribuída para os alunos pobres em Sergipe, depois de

autorizada pelo Conselho Superior da Instrução Pública, foi o Compendio de Geographia

imprensa obras editadas. Entre os cargos que ocupou foi professor da cadeira de História do Brasil do Colégio
Pedro II. Além de Historiador prestou grande contribuição à geografia Brasileira produzindo traduções de livros
didáticos e propagando a escola ritteriana, evoluindo para Ratzel.
76WAPPAEUS, J. E. 1884. Geografia Physical do Brasil Reunida. Rio de Janeiro: Typographia G Leuzinger e
Filhos.
77ROCHA, 1996. op. cit. 141.
78Publicada em 1892 pela Typographia Guillard, Ailland & Cia, contendo 112 páginas incompletas, ilustrada
com 23 cartas para uso dos “Gymnasios e Escolas Normaes”. A citada edição traz na sua segunda página os anos
das edições anteriores, premiadas pelo júri da exposição pedagógica do Rio de Janeiro em 1883, 1887. José
Ricardo Pires de Almeida ao incluir as publicações de Alfredo Moreira Pinto no conjunto das melhores obras
brasileiras de conteúdo geográfico, utilizadas pelas escolas do Império, deixou de mencionar a obra acima citada
Corografia publicada em 1892, Chorographia do Brasil”.
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Elementar, de Jeronymo Sodré Pereira, tendo sido comprado um total de 1.000 exemplares79,

não permanecendo nenhum nos acervos pesquisados.

79PROVÍNCIA DE SERGIPE. 1909. Falla com que o exm. Sr. Dr. Manoel D’ Araújo Goes abriu a 1a sessão da
27a Legislatura da Assemblea Provincial de Sergipe em 15 de fevereiro de 1886. Aracaju, Typographia
Commercial. p. 6.

Fig. 2 - Segunda capa do livro didático de Alfredo Moreira Pinto. Chorographia do Brasil.
Fonte: Acervo do Gabinete de Leitura de Maruim.
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1.4 NO TEMPO DAS COROGRAFIAS SERGIPANAS (1897 a 1921)

Para falar sobre as corografias começar-se-á por Chartier que, muito embora não tenha

estudado a corografia, dá um sentido especial ao documento escrito. Para esse autor80, as

obras e os discursos “(...) só existem quando se tornam realidades físicas, inscritas sobre as

páginas de um livro, transmitidas por uma voz que lê ou narra, declamadas num palco de

teatro”. 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. As páginas desses livros contam

com todas as letras como eram os seus discursos e o que foi oferecido à sociedade sergipana

desse período.

Durante muito tempo, as corografias fizeram parte do ensino da Geografia no Brasil. É

conhecido o caso de Manuel Aires de Casal81, autor da Corografia Brasilica ou Relação

Histórico-Geográfica do Reino do Brasil, resultado de apontamentos pessoais desse autor. Na

própria obra consta que a sua primeira edição foi produzida pela Impressão Régia, no Rio de

Janeiro, em 1817. Os aspectos materiais desse livro, encontrado no acervo do Instituto Tobias

Barreto de Educação e Cultura, revelam que o mesmo foi adotado no Colégio Militar, nas

Escolas Normais, Lyceus de Artes e Ofício e em muitos estabelecimentos de ensino, tanto do

Rio de Janeiro, como de outros Estados. Trata-se de uma obra de grande importância para a

geografia brasileira, que “(...) conquistou grande prestígio, a tal ponto de ser quase um

sacrilégio querer contestá-la”82. Tornou-se uma espécie de livro-eixo83, servindo de referência

para muitos autores brasileiros.

80CHARTIER, Roger. 1999. A ordem dos livros: leitores, autores e bibliotecas na Europa entre os séculos XIV e
XVIII. Brasília: Editora Universitária de Brasília. p. 8.
81CASAL, Aires de. 1945. Corografia brazilica ou relação histórico-geográfica do Reino do Brasil. Tomo I, 2a

edição. São Paulo: Edições Cultura. O Tomo I descreve as Províncias do Rio grande do Sul ou de São Pedro, do
Paraná, Uruguai, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso, Goiaz e Minas Gerais.
82ROCHA, 1996. op. cit. 141.
83Expressão usada por Gláucio Veiga ao fazer referência ao hábito de se transformar um livro em livro-eixo, fato
comum no século XIX e que alcança o século XX. Para esse autor o livro-eixo não é propriamente o best-seller,
característico de uma sociedade de consumo, mas um livro que seviu de modelo para a elaboração de outros. Cf.
VEIGA, Gláucio. 1984. História das idéias da Faculdade de Direito do Recife IV volume. Recife: UFPE. p.
329.
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Fig. 3 - Segunda capa do livro didático de Manoel Aires de Casal. Corografia
Brazílica ou Relação Histórico-Geografica do Reino do Brazil.
Fonte: Acervo do Professor Jorge Carvalho do Nascimento
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Almeida84, ao incluir as publicações de Alfredo Moreira Pinto no conjunto das

melhores obras brasileiras de conteúdo geográfico utilizadas pelas escolas do Império, cita85,

entre outros livros de geografia, apenas uma obra de corografia desse autor – Rudimentos de

Corografia do Brasil – para as escolas primárias, deixando de mencionar outra corografia,

publicada em 1892, a Chorographia do Brasil, para uso dos “Gymnasios e Escolas

Normaes”86.

O que vem ser uma corografia87, afinal? Em que se distingue da Geografia? De modo

predominante, os autores que se debruçam sobre a questão buscam produzir respostas que

estabeleçam paralelos entre os dois campos, comparando-os.

Recorre-se a autores como Harvey, que discutem as mudanças nas formas de

representação do mundo no Iluminismo e apresentam uma distinção entre Geografia e

corografia ao ressaltar a importância da representação cartográfica do globo terrestre de

Ptolomeu para os florentinos:

(...) ao projetar a grade na qual situar lugares, Ptolomeu imaginara como o
globo como um todo seria visto por um olho humano que o visse de fora. Isso
tem uma série de implicações. A primeira é a capacidade de ver o globo como
totalidade apreensível. Como disse o próprio Ptolomeu, o alvo ‘da corografia é
lidar separadamente com uma parte do todo’, ao passo que ‘a tarefa da geografia
é apreender o todo em sua justa proporção’88.

84ALMEIDA, 1989. op. cit. p. 163.
85Idem. p. 163. Entre os livros brasileiros de Geografia, devemos citar a Geografia de J.L. de Lacerda, ótima
como método, acompanhada de pequenos mapas e, em algumas edições, de gravuras explicativas. Os livros
escolares deste autor desfrutam de merecida reputação, sobretudo para o ensino primário do segundo grau,
porque são muito apropriados para o desenvolvimento intelectual dos alunos e para a quantidade de
conhecimento que sua idade comporta. Sob o título de Pontos de Geografia e Cosmografia, o bacharel Alfredo
Moreira Pinto publicou, desde há muito, uma obra destinada a servir de guia para os alunos que querem fazer
exames. (...) em matéria de geografia particular do Brasil, o que as escolas secundárias têm de melhor hoje é a do
próprio Alfredo Moreira Pinto. Intitula-se Geografia das Províncias do Brasil, onde se encontra a geografia
detalhada de cada Província e um resumo histórico muito bem feito. Sob o nome de Rudimentos de Corografia
do Brasil, o mesmo autor publicou, para uso das escolas primárias, um resumo de sua Geografia. (...) publicou
em 1886 um Dicionário Geográphico do Brasil, que a imprensa elogiou muito. A estes livros acrescentamos
uma Corografia do Brasil de J. M. de Macedo. Estas são nossas melhores obras geográficas. A cartografia
brasileira orgulha-se da Coleção de Mapas do Império e das Províncias, feita por Cândido Mendes de
Almeida.
86A quarta edição desta obra, encontrada no Gabinete de Leitura de Maroim traz na sua segunda página os anos
das edições anteriores, premiadas pelo júri da exposição pedagógica do Rio de Janeiro em 1883, 1887, 1888. O
autor era bacharel e professor jubilado de História e Geographia da Escola Militar da capital federal.
87Segundo o Petit Larousse Illustré (1919), Chorographia é a “descripcion d`un pays”; no Novíssimo Dicionário
da Língua Portuguesa de Laudelino Freire, Corografia é “descrição de uma região, um país , de uma Província
ou de parte importante de um território”; no dicionário de Jaime Seguier (1957) Chorographia “é uma descrição
de uma região ou de uma parte importante de território”.
88HARVEY, David. 1992. A condição pós–moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. São
Paulo: Edições Loyola. p. 224.
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Dallabrida89, ao apresentar o currículo do Ginásio Catarinense, destaca que a trajetória

dos estudos geográficos envolvia disciplinas afins: Geografia, Corografia, Cosmologia e

Cosmografia. “A disciplina Geografia estudava os traços físicos e humanos dos países e dos

povos em geral, particularmente da Europa e dos Estados Unidos” e a disciplina Corografia

do Brasil “(...) estudava, de forma separada, os aspectos físicos e humanos do Brasil e de cada

Estado da federação brasileira, incluindo exercícios cartográficos e trabalhos escolares

escritos”. Somente em 1916 foi incluído o estudo do Estado de Santa Catarina no programa

dessa disciplina.

(...) Entre os Estados-membros da federação, o Estado de Santa Catarina, cujo
território havia sido definido naquele ano, com o término da chamada Guerra do
Contestado e o acordo territorial com o Estado do Paraná. A disputa territorial
entre Santa Catarina e Paraná – a questão do Contestado – catalisara o
‘patriotismo catarinense’ na sociedade barriga-verde, que traspassava o sistema
escolar90.

O mesmo autor destaca ainda dois livros didáticos que reproduziram os discursos

daquele momento: Corografia de Santa Catarina, de Alexandre Boiteux, e o Atlas da editora

FTD, este último com um estudo corográfico brasileiro.

Freire, ao apresentar O Quadro Chorographico de Sergipe, propõe distinção entre

corografia e Geografia:

A nossa primeira idéia foi de denominar este trabalho – Elementos para a
Geographia geral de Sergipe: mas, como não tratamos do todo o vasto campo
exigido pela palavra geographia e sim de partes fragmentorias, de descripção
puramente regional, região que é território que constitue o Estado, julgamos
mais cabível e expressivo o título de – Quadro Corographico de Sergipe91.

A origem desse modelo descritivo remonta à Grécia, tendo suas bases em Heródoto e

Estrabão. Este último descreveu detalhadamente as suas viagens pelo mundo produzindo uma

Geografia marcadamente descritiva:

Os fatos observados por este autor (as terras percorridas e os povos que nela
habitavam) foram objetos de detalhada descrição, porém não lhe interessou
interpretá-los nem analisá-los. Vale ressaltar também que ao contrário dos
geógrafos de sua época, e mesmo dos que lhe antecederam, Estrabão não

89DALLABRIDA, Norberto. 2001. A fabricação escolar das elites: o ginásio catarinense na Primeira República.
Florianópolis: Cidade Futura. p. 104-105.
90Idem.
91 FREIRE, Laudelino de Oliveira. 1898. Quadro chorographico de Sergipe. Rio de Janeiro: H. Garnier. p. X.
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valorizou a matemática e a astronomia, consideradas até então para os estudos
geográficos92.

Com Estrabão, esse modelo tornou-se fundamental para a descrição dos territórios,

influenciando a forma pela qual a Geografia foi ministrada nas escolas brasileiras. Em Sergipe

esse modelo também foi efetivado nos currículos escolares.

As corografias de Sergipe tiveram a sua origem a partir de muitos estudos sobre a

Geografia de Sergipe, produzidos, sob a forma de memória, relatório, dicionário, artigo e

livro. Os seus autores tratavam de temas como descrição de rios, agricultura, imigração. Vale

citar algumas obras/autores desse período: Apontamentos Históricos e topográficos sobre a

Província de Sergipe (1875), de Antonio José da Silva Travassos93; Agricultura e Immigração

(1897), do estudante de medicina Alfredo Accioly do Prado94; Interesses Agrícolas (1904), do

engenheiro mecânico Adalardo Lisboa Nogueira95; Sergipe e Bahia – Questão de limites

(1905), do padre e doutor em Direito Canônico, João Mattos Freire de Carvalho96; Aspectos

Regionaes. Esplendores e Misérias do VasaBarris (1912), do farmacêutico João Navarro

Tupinambá Vampré97. A lista é numerosa, sendo estes apenas alguns exemplos. Outro tipo de

preocupação estava presente em trabalhos sobre o ensino da matéria, a exemplo do estudo

Reforma do ensino de geografia (1897), do professor Alfredo Prado Accioly98. Foram esses

personagens, oriundos de diversas áreas do saber (Medicina, Engenharia, Farmácia, Direito,

Odontologia e Teologia), que fizeram, durante anos, a escrita da Geografia em Sergipe. Sobre

esse fato Rocha afirma:

Petrone, comentando o ensino de geografia neste período, confirma que a regra
mencionada por Lourenço Filho se aplicava perfeitamente também para o caso
da Geografia. Realmente Geografia era ‘feudo’ do bacharel em Direito ou do
cidadão curioso que gostava de ‘pedras’ (...) e que pensava em formar museus
de curiosidade da Terra, inclusive porque gostava de olhar os astros (...)99.

No que se refere ao ensino, a corografia sergipana foi mencionada nos programas

escolares de 1881, com a reforma proposta pelo presidente da Província, Inglês de Souza, que

92Cf. ROCHA, 1996. op. cit. p. 91.
93Cf. GUARANÁ. op. cit. p. 24. Sem formação acadêmica, José Antônio da Silva Travassos utilizava, nas suas
apresentações, o título de Comendador.
94Idem. p. 08 Guaraná ainda ressalta que este autor “freqüentou com distinção a academia de medicina até o
sexto anno, vindo a fallecer a 5 de fevereiro de 1903”.
95Ibidem. p. 2.
96Idem, ibidem. p. 141.
97Idem, ibidem. p. 143.
98Idem, ibidem. p. 08.
99ROCHA, Genylton Odilon Rego da. 2000. Uma breve história da formação do(a) professor(a) de Geografia
no Brasil. São Paulo: Terra Livre, nº15. p. 131.
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incluía, para o quarto ano do ensino secundário, História dos Tempos Modernos, História do

Brasil e Corografia da Província de Sergipe. Somente naquele momento o estudo da

corografia referente ao Estado foi mencionado. Nunes argumenta que muito embora a citada

reforma não tenha se estabelecido, não se pode esquecer o seu caráter inovador, posto que

trazia o estudo da “Corografia da Província de Sergipe onde eram focalizados os aspectos

geográficos, permitindo aos alunos melhor conhecer a sua terra100”. Mas essa autora destaca:

(...) a permanência do presidente-romancista em terras sergipanas não
ultrapassou 10 meses, indo ocupar o governo do Espírito Santo. Não irá além de
sua partida a obra educacional que tentou fazer vicejar em terreno adverso
(...) Apressaram-se os adversários a demolir os alicerces educacionais que ele
havia fincado em Sergipe com o regulamento de 10 de setembro de 1881. Logo,
a Resolução nº 1.210, de 30 de março de 1882, (um pouco mais de um mês do
fim de sua administração), do Vice-presidente, em exercício, dr. José Joaquim
Ribeiro Campos, declarava como não existente aquele Regulamento, bem como
todos os atos dele decorrentes101.

Além da corografia, a História e a Geografia estavam presentes nos currículos

sergipanos, e Nunes chama a atenção para a importância dessas disciplinas nesse momento:

Tanto na Reforma de 1881 quanto na de 1882 já se pode evidenciar a
preocupação com a História e a Geografia do Brasil, refletindo o que estava
ocorrendo no país, quando os escritores começavam a mergulhar na realidade
nacional e estudar seus problemas, sendo Tobias Barreto e Tavares Bastos os
pioneiros, continuados por Capistrano de Abreu, Sílvio Romero, Euclides da
Cunha, o Conde Afonso Celso, entre outros102.

Os intelectuais envolvidos com o projeto republicano no Brasil, após a proclamação da

República, em 1889, investiram na construção de uma nova identidade nacional. Carvalho

afirma que “houve no início da República uma preocupação maior com a construção nacional

por meio da educação, sobretudo da educação primária”103. Certamente, José Veríssimo

despontou como um dos republicanos que mais apostaram nesse tipo de proposta. Ele fazia

um apelo em torno do que chamou de:

(...) educação nacional, isto é, uma educação pública voltada para a formação do
cidadão, para a promoção do patriotismo. Depois de mostrar a total ausência
deste tipo de educação, a ausência de Brasil na escola primária e mesmo

100NUNES. op. cit. p. 151.
101Idem.
102NUNES. op. cit. p. 153.
103CARVALHO, José Murilo de. 1998. Pontos e bordados: escritos de história política. Belo Horizonte: Ed
UFMG. p. 252.
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secundária, Veríssimo propôs reforma profunda no ensino da história, da
geografia e da educação feminina e a introdução da educação física104.

Felisbelo Freire, ao assumir a presidência da Província de Sergipe, estruturou uma

nova reforma para a Instrução Pública sergipana, oficializada através do Decreto de

12/3/1890105 e que instituiu a Geografia e a História do Brasil para os alunos do curso

primário. O ensino secundário, ministrado exclusivamente pelo Atheneu Sergipense, contou

com as cadeiras de Geografia e Cosmografia, Corografia e História do Brasil. No ensino

Normal, a terceira cadeira contemplou as Noções de Geografia e História, Geografia e

Historia do Brasil e Noções de Cosmografia106.

Em 1891107, a instrução foi novamente modificada. No ensino primário de primeira

classe ministrou-se a matéria Elementos de História e Geografia e, no de segunda classe, a

matéria Elementos de História e Geografia do Brasil, que continuou a ser ministrada para os

alunos do curso primário, na reforma de 1892108. Diferentemente do curso Normal, o

conteúdo dessa disciplina sofreu alterações e passou a tratar de Geografia e História de

Sergipe e do Brasil. No curso de Humanidades, a Geografia e Cosmografia, sem a História,

integraram o rol de disciplinas daquele curso. Em 1894109, o ensino público foi mais uma vez

reorganizado e a instrução primária dividida em dois graus: preliminar, que não contemplou o

ensino daquela matéria, e complementar, que incluiu, entre outras disciplinas, Noções de

Geografia Geral e de Cosmografia, Geografia do Brasil, especialmente a de Sergipe. Até esse

momento, predominou nas escolas sergipanas o ensino da Geografia e História, que sofria

alterações, a depender das mudanças do administrador da Província. Entretanto, é preciso

perceber a singularidade dessas mudanças, atentando para os diferentes aspectos que a

Geografia no currículo da escola primária assumiu nas diversas Reformas da Instrução

Pública, alterando os conteúdos geográficos, e ou ajustando-os às necessidades da época.

104CARVALHO, 1998. op. cit. p. 252.
105Nessa Reforma o ensino primário da envolveu matérias como: “Lições de Cousas, Língua Nacional,
Aritmética e Sistema Métrico, Geometria Prática, Ciências Físicas e Naturais, Desenho Linear, Canto, Preceitos
Gerais de Higiene e Exercícios Físicos. Cf. NUNES. op. cit. p. 179.
106ESTADO DE SERGIPE. Decretos, Leis e Regulamentos do Estado de Sergipe 1889 a 1891. s/ed. p. 82-124.
107Idem. p. 379-380.
108ESTADO DE SERGIPE. 1892. Constituição do Estado de Sergipe e Leis decretadas pela Assembléa
Legislativa em primeira sessão ordinária. Aracaju: Typ. da Folha de Sergipe. p. 151.
109Nessa reforma a instrução elementar contou com as seguintes matérias: leitura, escrita e caligrafia; contar e
calcular sobre números inteiros; noções de educação cívica. A instrução complementar abrangeu: gramática
portuguesa, aritmética, inclusive sistema métrico decimal; desenho linear; moral pratica; educação cívica; noções
de História do Brasil e Historia de Sergipe Lei nº 107 de 05 de dezembro de 1894. Colleçao de Leis e Decretos
de 1897. Estado de Sergipe. 1897. Aracaju: Typografia “O Estado de Sergipe’. p. 63.
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Depois da reforma de 1881, as corografias sergipanas continuaram sem voz nos nossos

currículos.

Somente a partir de 1894 começou-se a enfatizar o estudo da Geografia e História

local. O estudo da corografia sergipana, só foi mencionado novamente no programa para as

escolas públicas, do sexo masculino, com a promulgação do Decreto no 231, de 9 de julho de

1897110, que reformou mais uma vez a instrução pública. De uma maneira geral, as escolas

públicas de primeiro e segundo graus não contemplaram a Geografia. Apenas nas escolas do

sexo masculino exigiram-se leitura de catecismo, moral prática e educação cívica aplicada,

recitação da vida dos grandes homens, contos e poesias heróicas que lançassem no espírito

dos meninos o amor da pátria e a glória, noções de geografia geral e cosmografia, corografia

do Brasil e especialmente de Sergipe. Em novembro desse mesmo ano, a cadeira de

Corografia foi anexada à de Geografia111, a partir da Lei no 257, de 25 de novembro 1897.

Entretanto, é interessante chamar a atenção para o entendimento de Andrade, ao afirmar que,

a partir de 1901, a Corografia de Sergipe foi introduzida no programa das disciplinas como

obrigatória:

(...) constata-se a inserção da disciplina História de Sergipe a partir do ano de
1897, como matéria, do currículo das escolas públicas primárias. Quatro anos
depois, verifica-se a introdução de Corografia de Sergipe como obrigatória no
programa das disciplinas. Ambas são encontradas como disciplinas obrigatórias
no ano de 1916, publicação da obra Meu Sergipe, tendo no programa da Escola
Normal, para formação do magistrado, quanto no programa das escolas
primárias112.

Dessa forma, chegamos ao período republicano sem que houvesse uma publicação

didática de corografia ou Geografia local. No entanto, o processo de construção da identidade

republicana insistia em que os conteúdos da Geografia de Sergipe chegassem às escolas. Eram

necessários à veiculação dos ideais republicanos, sendo o livro didático um meio importante

para a vulgarização desses ideais regeneradores da nação. A instituição escolar republicana,

através do impresso, impunha um sistema de regras, hábitos e comportamentos visando

civilizar os infantes.

110ESTADO DE SERGIPE, Compilação das Leis, Decretos e Regulamentos 1897-1898. Aracaju: Typografia O
Estado de Sergipe, 1900. p. 227, artigos 6o e 7o do citado Decreto.
111ESTADO DE SERGIPE, Compilação das Leis, Decretos e Regulamentos 1897-1898. 1900. Aracaju:
Typografia O Estado de Sergipe. p. 36.
112ANDRADE, Leila Angélica Oliveira de. 2002. “Para formação do bom sergipano”: um estudo do livro
didático Meu Sergipe de Elias Montalvão (1916). São Cristóvão: UFS. Monografia de Conclusão do Curso de
História. p. 50
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Em relação a esse momento, Souza ressalta que a escola estava comprometida com a

difusão dos valores republicanos e com a construção e a consolidação do novo regime. “É a

escola da República e para a República”113. O projeto de educação integral da República

envolvia os saberes elementares, as competências básicas de leitura, de escrita, cálculo, a

formação moral e cívica, a adoção do método intuitivo e também o livro didático.

Fazia-se urgente, pois, em Sergipe, a didatização dos conteúdos, de forma a permitir

aos alunos a assimilação, de forma didática, dos conteúdos culturais selecionados pela

educação escolar. Nesse sentido, a elaboração didática não se caracteriza apenas pela simples

transposição e vulgarização do saber erudito para a instituição escolar, mas configura-se, e

aqui inspiramo-nos em Dallabrida, como uma operação intelectual que cria conhecimento

próprio e específico114. Vê-se então o livro didático como espaço civilizador que carrega os

valores republicanos a serem transmitidos, sendo o difusor de um projeto de nação a ser

construído por meio da educação escolar. Essa idéia é reforçada para os escolares sergipanos

no livro didático do professor Lisboa, que destaca a perspectiva de um futuro glorioso para o

nosso Estado, a partir da instauração da República:

O Estado, logo que sejam desenvolvidos os elementos de sua riqueza natural;
sendo dotada á lavoura de braços de braços úteis para o trabalho, por intermédio
da immigração; alargado o commercio com o estabelecimento da navegação
directa com a Europa; facilitado o transporte interno por meio de uma estrada de
ferro e uma navegação fluvial regular; melhorado o Estado de sua barra
principal; ligados os seus rios por canaes conveientes; hade necessariamente
prosperar porque é immensamente rico e apto á introducção de todas as
indústrias. Isso sucederá em um futuro não muito remoto, porque a republica é a
incarnação do progresso115.

Com essa discussão surgiram os primeiros livros didáticos sergipanos de corografia,

acompanhando um processo que podia ser observado em outras regiões do país. “Vários

autores seguiram a sugestão de [José] Veríssimo, de escrever livros brasileiros com temática

brasileira para servirem de texto básico de leitura”116.

Vale lembrar que o caráter didático deve ser entendido a partir de autores como

Batista117 “um livro didático é aquele livro ou impresso empregado pela escola, para o

113SOUZA. op. cit. p. 28.
114DALLABRIDA. op. cit. p. 26.
115LISBOA, Luis Carlos da Silva. 1897. Chorographia do Estado de Sergipe. Aracaju: Imprensa Oficial. p. 71
116VERÌSSIMO, José. 1906. A educação nacional. Rio de Janeiro: Francisco Alves. p. 252.
117Cf. BATISTA, Antonio Augusto Gomes. 1999. Um objeto variável e instável: textos, impressos e livros
didáticos. In: ABREU, Márcia. (Org.) Leitura, História e História da leitura. São Paulo: FAPESP.
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desenvolvimento de um processo de ensino ou de formação”. Também, como já vimos, para

Munakata o caráter didático pressupõe uma relação diária entre a casa do seu leitor e a

escola118. “(...) os livros escolares continuam sendo uma das fontes privilegiadas para a

história da disciplina, porque oferecem condições de uma análise dos conteúdos pedagógicos

por intermédio das atividades e exercícios propostos”119, permitindo vislumbrar a

configuração dos saberes escolares, os diferentes sujeitos envolvidos na tarefa disciplinadora,

os jogos de interesse e as relações de poder que se estabelecem nessa configuração.

As corografias foram os primeiros livros escolares que reuniram os múltiplos aspectos

da vida sergipana de forma didática. A partir de 1897 – ano em que foi publicada a primeira –

até 1921 – ano em que foi escrita a última – foram elaborados seis trabalhos dessa natureza:

Chorographia do Estado de Sergipe (1897)120, de Luiz Carlos da Silva Lisboa; Quadro

Chorographico de Sergipe (1898)121, de Laudelino de Oliveira Freire; Meu Sergipe: ensino da

História e Chorographia de Sergipe (1916)122, de Elias do Rosário Montalvão e, do mesmo

autor, História e Chorographia de Maroim (1921)123; Chorographia do Município de

Lagarto124, do professor Eutychio de Novaes Lins; Dicionário Chorographico de Sergipe125,

de Manoel dos Passos Oliveira Telles.

De 1897 a 1921 tivemos, portanto, em Sergipe, em média, um novo trabalho

corográfico a cada quatro anos. Essas obras foram editadas em diversos estabelecimentos

gráficos do Estado: Typographia Commercial, Estabelecimento Graphico F. Sampaio,

Imprensa Official e também na Typographia H. Garnier, do Rio de Janeiro. A maioria dos

autores das corografias tinha, como já foi referido, entre outras ocupações, a de professor,

sendo sua formação acadêmica bastante diversificada: dois eram formados em Direito, um em

Odontologia, um em Humanidades, apenas um último tendo feito o curso da Escola Normal.

118MUNAKATA, Kazumi. 1999. “Livro didático: produção e leituras”. In: ABREU, Márcia. (Org.) Leitura,
História e História da leitura. São Paulo: FAPESP. p. 577-594.(Coleção Histórias da Leitura).
119BITTENCOURT. op. cit. p. 26.
120LISBOA. op. cit.
121FREIRE. op. cit.
122MONTALVÃO, Elias. 1916. Meu Sergipe: ensino da História e Chorographia de Sergipe. Aracaju:
Typographia Commercial.
123MONTALVÃO, Elias. 1921. História e Corographia de Maroim. Aracaju: Estabelecimento Graphico F.
Sampaio.
124LINS, Eutychio de Novaes. Chorographia do Município de Lagarto. Esta obra não chegou a ser publicada e
por isto não foi encontrada nos acervos pesquisados. O Dicionário Bio-Bibliográfico Sergipano, de Armindo
Guaraná, faz referências a ela e explicita o caráter do seu ineditismo.
125TELLES, Manoel dos Passos Oliveira. Dicionário Chorographico de Sergipe. Em relação a esta obra, há o
mesmo problema do trabalho citado na nota anterior.
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O Quadro 1 expõem-se as informações obtidas sobre as corografias sergipanas, aí inserindo-se

observações de natureza diversa sobre algumas delas.



QUADRO 1: AS COROGRAFIAS SERGIPANAS – 1897–1921

Nº DE
ORD. AUTOR

FORMAÇÃO
TÍTULO DA OBRA ANO DE

PUBLICAÇÃO EDITORA OBSERVAÇÃO

01 Luiz Carlos da
Silva Lisboa

Humanidades Chorographia do
Estado de Sergipe.

1897 Imprensa
Oficial/Aracaju

Segundo o parecer de 29/07/1896, foi aprovada
pela Instrução Pública e adotada nas escolas
públicas do Estado.

02 Laudelino de
Oliveira Freire

Direito Quadro Chorographico
de Sergipe

1898 H. Garnier/Rio de
Janeiro

Dessa obra saiu a 2º edição em 1902, pela H.
Garnier, com 176 p. A obra foi adotada nas
escolas públicas do Estado.

03 Manoel dos Passos
de Oliveira Telles

Direito Dicionário
Chorographico de
Sergipe

– – Conforme Armindo Guaraná, consta como
inédita.

04 Elias do Rosário
Montalvão

Odontologia Meu Sergipe: ensino da
História e
Chorographia de
Sergipe

1916 Tipografia
Comercia/Aracaju

Aprovada pela Congregação da Escola Normal
para ser adotado nas escolas primárias

05 Elias do Rosário
Montalvão

Odontologia História e
Chorographia de
Maroim

1921 Estabelec.Grafico
F. Sampaio/
Aracaju

–

06 Eutychio de Novaes
Lins

Escola Normal Chorographia do
município de Lagarto

– – Obra não encontrada nos arquivos pesquisados

Fonte: Acervo da Biblioteca Pública Epifaneo Dórea, Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, Acervo da Biblioteca Central/UFS, Dicionário
Bio-bliográfico de Armindo Guaraná/1925.
Nota: Desses autores, foi coletada apenas a produção corográfica sergipana.
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1.4.1 “Chorographia do Estado de Sergipe”

Oito anos depois da proclamação da República, surgiu a Chorographia do Estado de

Sergipe, do lente de Geografia Geral e Corografia do Brasil, do Atheneu Sergipense, o baiano

Luiz Carlos Silva Lisboa126, autor da primeira obra dessa natureza a circular em ambiente

escolar sergipano.

Conforme Chartier, a materialidade diz muito da obra. Denuncia os procedimentos de

produção, de circulação e de apropriação127, nos quais estão implícitas as diferentes operações

humanas materializadas no livro, sendo estas reveladoras de modelos, práticas e

condicionamentos sociais que vigoraram numa determinada época na sociedade. A

materialidade da Chorographia do Estado de Sergipe é evidenciada através dos seguintes

aspectos: seu conteúdo apresentado em 173 páginas, impressas com letras serifadas,

produzidas pela Imprensa Oficial de Aracaju; tamanho do livro: 22,5 de comprimento e 15,3

cm de largura, capa amarela, feita com o mesmo tipo de papel do restante das páginas; duas

folhas em branco antecedendo a segunda capa do livro, que traz destacados a função do autor

- lente de Geografia e Corografia, e o título da obra; logo abaixo, a indicação de que a obra foi

“approvada pelo Conselho Superior da Instrucção Pública e mandada adoptar nas escholas

públicas”128; na página seguinte, a dedicatória aos excelentíssimos senhores Coronel Manoel

Prisciliano de Oliveira Valladão e ao Dr. Martinho C. da Silveira Garcez; às páginas 05, a

conclusão do parecer sobre o livro, que foi aprovado unanimamente, em sessão realizada em

29 de julho de 1896, pelo Conselho Superior da Instrução Pública, tendo sido essa comissão

de aprovação composta pelo Dr. Daniel de Campos (relator), por Ernesto Rodrigues Vieira e

Ignácio de Souza Valadão, conforme evidencia o citado parecer, anexado a este trabalho.

Na folha seguinte o autor dirige-se ao leitor e comenta a sua árdua tarefa, ao escrever a

Chorographia do Estado de Sergipe, citando o tempo que consumiu para reunir os elementos

indispensáveis à elaboração de um livro didático, eliminando os elementos “esparsos,

confusos e múltiplos”, para formar um todo coeso e adaptado às condições do ensino prático e

126Cf. GUARANÁ. op. cit. p. 55, o Major Luiz Carlos da Silva Lisboa nasceu na Bahia em 1850, onde fez o
curso de Humanidades e mudou-se para Sergipe em 1870. Cf. o Diário Oficial do Estado de Sergipe de 05 de
julho de 1896 p. 01 Luiz Carlos da Silva Lisboa ocupava o cargo de Secretário do Ensino Público e como tal
pediu empréstimo ao cofre do monte-pio, a quantia que tivesse direito. Foi jornalista, poeta, professor do
Atheneu onde ocupou a cadeira de Geographia Geral e especialmente do Brasil, vaga por ter optado pelo cargo
de Director Geral do Ensino o professor que a regia, cidadão Manuel Francisco de Oliveira.
127Cf. CHARTIER, 1995. p. 184. “A apropriação tal como a entendemos visa à elaboração de uma história social
dos usos e das interpretações, relacionadas às suas determinações fundamentais e inscritas nas práticas
específicas que os constroem”.
128LISBOA. op. cit. p. 5.
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revelando que, apesar do cuidado, não tinha a presunção de dizer que o seu livro tenha saído

“expurgado” de defeitos, pois fazer um livro sem defeitos seria absolutamente impossível,

tendo em vista as dificuldades em compor a obra,

(...) nada quase havendo publicado de positivo a respeito do assumpto. O livro,
pois, ahi vae; o público que o julgue, a crítica illustrada que expurgue-lhe os
senões, concorrendo assim para o seu aperfeiçoamento nas edições que
porventura se sucederem129.

O conteúdo da Chorographia do Estado de Sergipe descreve o Estado em três partes:

física, política e topográfica. Usam-se aqui os termos adotados pelo autor e a sua ordem de

apresentação.

A parte física envolve situação, limites, área territorial, litoral, clima, salubridade,

aspecto físico, zonas, natureza do solo, serras, morros, ilhas, rios, bacias, barras, baías, portos,

enseadas, lagos, lagoas, faróis, lagunas, ventos reinantes, dunas, cabos, pontas, canais,

produção natural, reino animal, reino vegetal, reino mineral, curiosidades naturais, pontes

passagens, águas termais.

A parte política envolveu população, divisão político-administrativa, governo

municipal, divisão municipal, divisão judiciária, ministério público, comarcas, termos, juízes

de paz, distritos, tribunais, divisão policial, distritos policiais, força pública, divisão eleitoral,

representação federal, divisão eclesiástica, instrução pública, navegação, praticagem, viação,

agricultura, engenho central, algodão, café, fumo, cacau, mamona, baunilha, coco, mandioca,

comércio, exportação, importação, indústrias, tecidos e fiação, fábricas de óleo, saboarias,

outras indústrias, finanças, o futuro.

Na parte topográfica os conteúdos foram organizados de acordo com as cidades –

Aracaju: praças, ruas, edificação, edifícios públicos, prédios estaduais, comércio, higiene,

população, água potável, fontes públicas, teatro público, cemitério, lazareto, imprensa,

arrabaldes. Laranjeiras - posição, clima salubridade, território, agricultura, comércio,

população, porto, prédios, praças e ruas, município, comarca, instrução pública, telégrafo,

habitantes. O autor usa o mesmo nível de descrição para as cidades de Maroim, São

Cristóvão, Estância, Lagarto, Simão Dias, Itabaiana, Riachuelo, Capela, Propriá, Porto da

Folha e não deixa de se reportar às vilas de Socorro, Santo Amaro, Itaporanga, Rosário, Vila

129LISBOA. op. cit. p. 8.
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Nova, Gararu, Pacatuba, Aquidabã, Divina Pastora, Siriri, Nossa Senhora das Dores,

Japaratuba, Santa Rosa, Carmo, Campo do Brito, Cedro, São Paulo, Cristina, Santa Luzia,

Espírito Santo, Arauá, Itabaianinha, Boquim, Campos e a povoados.

A obra do professor Silva Lisboa, mesmo antes da sua publicação, teve uma grande

repercussão no Estado e foi bastante anunciada na imprensa sergipana. O Diário Oficial do

Estado, do mês de julho do ano de 1896, ressaltou a importância da iniciativa:

O nosso companheiro de lides jornalísticas major Silva Lisboa, acaba de dar a
última de mão em uma nova obra, que brevemente verá a luz da publicidade,
denominada Chorographia de Sergipe.
(...) Até hoje temos vivido em plena obscuridade, porque o Estado é apenas
conhecido como um ponto geographico e isso muito imperfeitamente.
Em todos os compendios de Geographia, falla-se de Sergipe com uma
intolerável superficialidade, e isso mesmo commettendo-se erros palmares.
A Chorographia do Estado de Sergipe, pois, pelo modo por que está trabalhada,
vem necessariamente preencher uma grande lacuna, retirando-nos da penumbra
em que temos vivido até hoje.
Por nenhum mérito que tivesse a obra bastaria a prioridade da idéa para
recommendar o auctor á benevolencia, á gratidão da família sergipana (...)130.

E fez uma apreciação do conteúdo da obra, destacando as suas qualidades e a sua importância

para Sergipe, que a partir daquele momento tinha a oportunidade de mostrar as suas riquezas

naturais ao mundo:

O trabalho é dividido em tres partes distinctas: Na primeira occupa-se o autor da
chorographia physica, dando-lhe o preciso desenvolvimento, sobretudo no que
diz respeito à hydrographia, descendo á proveitosas minudencias que dão a obra
um caracter de geral utilidade.
Na segunda tratada da chorographia política, descrevendo o nosso machinismo
administrativo com todas as suas malhas reaes, sem ommitir a menos
circumstância.
Na terceira occupa-se largamente da topographia geral, descrevendo com o
Maximo de interesse e mhetodo as cidades com todas as suas galas, as villas
com todos os seus requisitos, e por fim, os povoados com as indicações dos
municípoisa que pertencem, determinando as distancias em que estão uns para
com os outros.
Sobretudo, o que mais attrahe a atenção, são os dados estatísticos que a obra
contém, reveladores de penosos estudos e de não menos penosas vigílias e
elocubrações.
Incontestavelmente o apparecimento desse livro que descrve o Estado por todas
as faces, pode-se se dizer que será para nós um grande sucesso, porque vae
tornar Sergipe bem conhecido, mostrando ao mundo suas riquezas naturaes e o
futuro que poderá attingir si essas riquezas forem bem aproveitadas.

130DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE. Aracaju, 4 de julho de 1896. p. 2.
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tornar Sergipe bem conhecido, mostrando ao mundo suas riquezas naturaes e
futuro que poderá attingir si essas riquezas forem bem aproveitadas131.

131DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE. Aracaju, 4 de julho de 1896. p. 2

Fig. 4 - Parecer de Aprovação da Chorographia de Sergipe de Luis Carlos da Silva Lisboa,
pelo Conselho Superior da Instrução Pública.
Fonte: Acervo do Gabinete de Leitura de Maroin
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Em novembro do mesmo ano de 1896, o governo, através da Lei no 199, autorizou a

impressão e mandou imprimir 2.500 exemplares da Chorographia do Estado de Sergipe:

Faço saber que a Assemblea Legislativa do Estado decretou e eu sancciono a
Lei seguinte:
Artigo único. Fica o presidente do Estado autorizado a mandar imprimir na
Imprensa Official dous mil e quinhentos exemplares (2.500) da Chorographia
do Estado de Sergipe, escripta pelo professor Luiz Carlos da Silca Lisboa, já
approvada pelo Conselho Superior da Instruccção Pública e mandada adoptar
nas escolas públicas, mil e quinhentos dos quês ficarão pertencendo ao Estado e
o mil restantes ao autor da mesma obra, revogadas as disposições em
contrário132.

A edição do mês de dezembro do Diário Oficial do Estado de Sergipe anunciou, em

posição destacada, o recebimento de assinaturas para aquisição do novo livro:

Chorographia do Estado de Sergipe de L. C. Silva Lisboa.

Approvado pelo Conselho Superior de Instrucção Pública e mandado adoptar
nas escholas publicas.
A sahir por todo o mez de novembro deste anno.
Recebe-se assignaturas no escriptorio da Imprensa Official133.

Além dos elogios por parte da imprensa sergipana, a obra do professor Luiz Carlos da

Silva Lisboa foi também alvo de atenção do geógrafo e professor Manuel dos Passos de

Oliveira Telles134, que, utilizando o pseudônimo de Garcia Muniz135, sobre ela construiu

representações136. Demonstrando que sabia manejar muito bem o verbo e que tinha

132Lei 199 de 11 de novembro de 1896. Diário Oficial do Estado de Sergipe. Aracaju, 20 de novembro de 1896.
p. 1.
133DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE. Aracaju, 3 de dezembro de 1896. p. 7.
134GUARANÁ. op. cit. p. 216-218. Manuel dos Passos Oliveira Telles, nasceu na Vila de Socorro em Sergipe,
em 1859 e formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito do Recife. Exerceu diversos
cargos: Promotor Público, Juiz municipal, Lente de grego, de Geografia, Diretor da Instrução Públicae da Escola
Normal. No âmbito da Geografia escreveu: Dicionário Corográfico Sergipense (inédito), vários artigos sobre a
questão dos limites entre Bahia e Sergipe.Traduziu diversas obras de Geografia do inglês para o português:
Geologia cretácea e terciária do Brasil, Geografia Classica de H. F.Tozer, publicada em 1907 pela Typographia
do Estado de Sergipe, com 172 p. A primeira tradução dessa obra saiu no rodapé de “O Estado de Sergipe”de
27/101906 a 16/01/1907. Traduziu também, a Geographia Physica de Archibal Geikie e a Geographia Physica de
Sir George Grore (inéditas).
135Pseudônimo adotado pelo professor e geógrafo Manuel dos Passos Oliveira Telles ao produzir seus “Escriptos
Diversos”.
136Utiliza-se o conceito de representação de Roger Chartier que pode ser entendido em dois sentidos: “como
instrumento de um conhecimento mediato que faz um objeto ausente através da sua substituição por uma
imagem capaz de o reconstruir em memória e de o figurar tal como ele é”, ou “como relação simbólica que
consiste na representação de um pouco de moral através das imagens ou das propriedades das coisas naturais”. É
considerando o primeiro sentido que o conceito de representação é usado nesse capítulo que tem como “objeto
ausente”, o livro de Chorographia do Estado de Sergipe do professor L. C. Silva Lisboa e a sua memória será
reconstituída a partir do que os jornais disseram a respeito da obra estudada. CHARTIER, Roger. 1990. Por uma
sociologia histórica das práticas culturais. In: CHARTIER, Roger. A história cultural: entre práticas e
representações. Lisboa: Difel; Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil, S. A. p. 20.
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supremacia de conhecimentos geográficos, Telles leu, como se estivesse olhando através de

uma lupa, a Chorographia do Estado de Sergipe e apontou erros.

Fig. 5 - Capa do livro didático de Luiz Carlos da Silva Lisboa, Chorographia do Estado
de Sergipe.
Fonte: Acervo do Gabinete de Leitura de Maruim.
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Comentou o caráter didático do livro mas, ironicamente, parabenizou os estudantes das

escolas particulares por não terem sido obrigados às lições da obra em questão:

O autor o tem na conta de um livro didactico, e assim o confirmou o Conselho
Superior na Instrucção Publica, em 29 de julho do anno passado. Mas a
commisão composta do Dr. Daniel Campos “Relator”, Ernesto Rodrigues Vieira
e Iganácio de Souza Valadão, pensando talvez que era muito o desejo do autor
querendo pular fora pra tornar Sergipe conhecido, trancou-o dentro de casa, e
votou que o livro fosse adoptado nas escholas publicas do Estado.
Reconhecendo que foi uma grande severidade da commisão, todavia é o caso
para dar parabéns aos meninos das escholas particulares do Estado, que não
ficam obrigados a lição do Lisboa137.

Muito embora tenha, num primeiro momento criticado a obra, em um outro momento

o professor Manuel dos Passos Oliveira Telles elogiou o livro do professor Silva Lisboa,

ressaltando o seu caráter científico, além de ter destacado as qualidades do autor:

Mas encaremos o livro como chegado, porque ao menos reconhecemos no autor
a soffreguidão no trabalho.
Elle é infatigável, teimoso, perseverante; e, maduros ou temporãos. Os fructos
do trabalho, este é sempre para louvar-se. Cremos ser a primeira vez que a
industria litteraria do autor dá-nos um trabalho de natureza scientifica138.

Foi desse modo que a Chorographiado Estado de Sergipe fez do autor e de sua obra

um grande alvo de críticas, desencadeando uma disputa, no campo intelectual da Geografia

sergipana, entre o professor Luiz Carlos da Silva Lisboa e o seu oponente, o professor Manoel

dos Passos Oliveira Telles, dois homens letrados, renomados professores do Colégio Atheneu

Sergipense, que atuaram também em cargos públicos como poetas e tinham, ambos diversas

obras publicadas. O livro do professor Silva Lisboa foi a primeira obra didática de conteúdo

geográfico referente a Sergipe e, naquele momento, através da instituição escolar, foi o

difusor dos ideais republicanos, inculcando hábitos e comportamentos necessários ao

estabelecimento do novo regime.

Ao se dirigir ao leitor, o professor Luiz Carlos da Silva Lisboa enfatizou: “Quando

tomei aos ombros a árdua tarefa de escrever a Chorographia do Estado de Sergipe, dominou-

me o sentimento de tornar conhecida esta bella porção do Norte do Brazil, em todos os

tempos estacionaria e quasi abandonada ao esquecimento139”. Em relação à afirmação de

Sergipe não ser uma terra conhecida, o professor e geógrafo Manuel dos Passos Oliveira

137TELLES. op. cit. p. 99.
138Idem.
139LISBOA. op. cit. p. 3.
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Telles, sob o pseudônimo de Garcia Muniz, declarou textualmente a sua objeção e escreveu

uma extensa argumentação citando, inclusive, desde o período colonial até aquele momento,

os intelectuais sergipanos e de outros lugares que fizeram referência a Sergipe em seus

trabalhos, a exemplo de Tobias Barreto, Calazans, Sylvio Romero, Horacio Hora, Santa Rita

Durão, Frei Vicente Salvador, Ayres de Casal, Severiano Cardoso, Lima Júnior, Travassos,

entre outros. Não se podia, portanto, dizer que Sergipe não era conhecido. Para Garcia Muniz,

a afirmação do professor Silva Lisboa foi na verdade uma grande injustiça:

Diz o autor que o dominou o sentimento de tornar conhecida esta bella porção
do Norte do Brazil (o grypho é nosso). É uma grave injustiça. A mãe de Tobias
Barreto, de Calasans, de Sylvio Romero, Horacio Hora, de tantos outros, tem
sido de facto abandonada, esquecida, devastada, tyrannisada, mas não é
desconhecida. Antes é apontada por sua superioridade intellectual. Tobias
levou-a a Allemanha, e Sylvio e João Ribeiro della dão larga copia no exterior.
Poetas a tem celebrado; ninguem ignora a mimosa oitava de Sancta Rita Durão,
no Caramuru, e Porto Alegre chama a modesta Sergipe. Quem primeiro botou-
lhe o olho nadando em cobiça, foi o francez, que aqui internou-se muito a
dentro até as gargantas das serras Miaba e “Três Piques”, attrahido pela
liberdade do solo e mysteriosos encantos das suas solidões (..). Ayres do Casal
dedica-lhe um bom capitulo em sua Chorographia, onde, se é injusto quanto aos
habitantes, é abundante e florido na descripção; Travassos, em seus
Apontamentos, onde – prodígio do talento! observa o vigor e maravilhas do
trabalho livre ao lado do trabalho escravo, idea que Sylvio Romero
profundamente sustentou e desenvolveu em pleno abolicionismo; o Dr.
Felisbello Freire escreveu a historia da patria sergipana, que emendatis,
emendandis, é o mais avultado documento que temos. Balthazar Góes e
Curvello narram a historia da Republica em Sergipe. Severiano Cardoso, Lima
Junior e Manuel do Passos prometem trabalhos sobre Sergipe140.

Garcia Muniz tornou-se cada vez mais um crítico contundente de Silva Lisboa e de sua

obra. Na parte física, perguntou-se sobre a referência que adotou o professor Lisboa para

definir a longitude do nosso Estado, pois essa questão precisaria ser bem explicada,

considerando que os escolares desconheciam o assunto:

A longitude de Sergipe é com relação a Greenwich? a Paris? ao Rio de Janeiro?
Não foi esquecimento do Lisboa, porque o mesmo silencio vem repelido á pag.
11 quando diz que a Cajaiba fica. a 39° 43’ 20” de longitude occidental. Nós
homens nem todos sabemos que cousa é meridiano, o que quer dizer longitude,
quanto mais um menino. É verdade que para mais sabidos tractando-se da
longitude de uma localidade brasileira, está subtendido que o meridiano é o do
Rio de Janeiro; mas para a unidade dos escolares não é assim. Elles não sabem o
que quer dizer isso141.

140TELLES. op. cit. p.100.
141Idem. p. 102.
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No tocante ao relevo de Sergipe, Garcia Muniz questionou o entendimento de que o

relevo do Estado é baixo e chamou a atenção para o fato de o professor Silva Lisboa não ter

mencionado a altura da serra de Itabaiana e de ter afirmado, equivocadamente, que a citada

serra fica entre os rios Real e Vasa Barris:

Porque diz que Sergipe é “baixo” com poucas serras? Baixo e alto tem
significação definida com respeito a superfície de um paiz? Se assim é, a terra é
baixa e lisa, porque as suas mais altas montanhas são como as rugosidades e
accidentações de uma laranja.
(...) Sergipe pode realmente ser baixo com poucas serras; mas apreciado e
estudado individualmente, fazendo-se a sua geographia especial, Sergipe é, ao
contrario Estado montanhoso, e dos mais montanhosos.
Tem sua Corographia propria, com seus systemas de pequenos montes bem
pronunciados e bem desenvolvidos, obedecendo e convergindo todos para um
mássico central, que é cordilheira, que tem sua culminancia na serra de
Itabaiana propriamente dita (960 metros de altura) e não na Cajahiba, como é
que o autor a colloca entre os rios Real e Vasabarris? Que historia é essa? O rio
Real corre no sul do Estado, e banha municipios do sul; o Vasabarris recebe
pela margem esquerda affluentes e confluentes que descem dos flancos e
encostas daquellas montanhas. Como pois fica entre os dois rios? Isto nem
mesmo por licença poetica se tolera142.

Mais adiante, porém, Garcia Muniz mostrou-se contraditório quando contestou o que

anteriormente respaldou: a cientificidade da Chorographia do Estado de Sergipe,

argumentando que é muito fácil fazer um livro como o de Lisboa, com informações difíceis

de serem comprovadas e afirmar que tal livro tem base científica:

Não ha cousa mais facil do que pegar e fazer um livro scientifico cujas
affirmativas e proposições podem atravessar muito tempo com cara de
verdadeiras e exactas pela pouca curiosidade que despertam ou pela difficuldade
de serem verificadas. Não ha realmente necessidade de esforço basta fazer como
o Lisboa, em sua Chorographia de Sergipe, que diz por: Em Itabaiana ha taes
serras; em Campos, tantas; limitando-se a nomeal-as. O leitor que engula a
pilula, e o menino de eschola que faça de cabeça um entulho de vocabulos
vazios143.

No item Hidrografia, Garcia Muniz observou que os equívocos se repetiam e mostrou-

se indignado quando o professor Silva Lisboa citou que as principais ilhas do Estado estavam

situadas no rio Paramopama: “(...) o Lisboa enganou-se. O Paramopama não possui ilhas (...)

é um diminuto afluente da margem esquerda do Vasabarris”144. E continuou apontando os

equívocos do autor que tratou dos rios sem distinguir os rios reais dos tributários ou afluentes,

142TELLES. op. cit. p. 103-104.
143Idem. p. 106.
144Idem, ibidem. p. 108.
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nem estes dos confluentes. Para Garcia Muniz, mais importante do que listar os nomes dos

rios era falar da sua importância, pois “(...) nós não queremos um catalogo de rios espichados

a esmo em folhas de papel. Queremos tambem saber que missão esses rios são chamados a

desempenhar, o futuro provavel a auferir delles, as suas celebridades”145. A crítica foi feita

também ao fato de Silva Lisboa não saber precisar direito as margens dos rios: “O estudante

do Lisboa ficará exposto a vaias, se continuar a repetir que Aracaju fica a margem esquerda

do Sergipe. Nem isso é um simples engano do mestre, é uma ignorância palmar. A página 16

diz elle que a Barra dos Coqueiros fica á margem direita (...)”146.

Garcia Muniz, ao tempo em que perseguiu os erros encontrados no livro didático de

Lisboa, como num “(...) complexo jogo de espelhos deformantes (...)”147, desdenhou do

conhecimento geográfico daquele:

Ainda aqui o cabedal geographico do Lisboa está em pe de egualdade ao do
Tabaréo das Pitangas, a quem perguntando-se onde ficam as cabeceiras do
Poxim responde que elle nasce na barra de Aracaju e vae para o serrote das
Cabras, lá para as bandas do Ipanema ou cercanias da Cajahiba148.

O modo pelo qual o professor Silva Lisboa tratou a fauna sergipense, segundo Garcia

Muniz, não contemplou as divisões e subdivisões estabelecidas cientificamente pela Zoologia,

pois incluiu os morcegos, bacuraus, corujas na classe de aves noctívagas. Garcia Muniz

satirizou:

(...) porque nos diz o autor que temos “morcegos e bacuraus, corujas e outras
tantas especies de aves noctívagas”? Deprehende-se que elle acompanha a
sciencia popular, que nos falla das aves de penna e aves de cabello. Todo bicho
que vôa, é ave: ora o morcego vôa; logo o morcego é ave: - ave sui generis, que
não belisca; morde e suga; quando suga, sopra com as azas (...)149.

Quando, na segunda parte do livro, o professor Silva Lisboa expôs sobre a população

em apenas uma linha: “aproximadamente calcula-se 40.000 Habitantes”150, Garcia Muniz,

demonstrando conhecimento aprofundado sobre o assunto, escreveu mais de duas laudas,

questionando e informando aos seus leitores sobre os demais aspectos inerentes à população

145TELLES. op. cit p. 109.
146Idem. p. 114.
147SIRINELLI, Jean-Francois. 1997. “Elites culturais”. In: RIOUX, Jean Pierre; SIRINELLI, Jean-Francois. Por
uma história cultural. Lisboa: Editora Estampa. p. 279.
148Idem. p. 279.
149Idem, ibidem. p. 119.
150LISBOA. op. cit. p. 45.
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sergipana e que foram “provavelmente” esquecidos pelo autor da Chorographia do Estado de

Sergipe:

Qual o aspecto dessa população? É toda pura descendentre directa de raça
ariana ou mesclou-se, misturou-se com outras raças produzindo um resultado
notavel? Porque razão, attendendo ás suas condições geometricas (um territorio
de curtas dimensões), cresceu a população sergipana a ponto de não poderem
fazer-lhe competencia populações de outros Estados, aliás mundos em face de
Sergipe? Qual a índole desse povo? seus traços e caracteres; anthropologicos?
Ficamos na mesma, o Lisboa não quis dizer-nos151.

Garcia Muniz apresentou também a sua discordância em relação à forma pela qual o

professor Lisboa discorreu sobre a agricultura e sugeriu: “Então tratando da agricultura, que é

o officio habitual dos sergipanos (os proprios creadores são dados a tal profissao) ajudaria

bem o Lisboa dividindo-a em duas classes – a grande e a pequena agricultura”152.

A terceira e última parte do livro, a topográfica, segundo Garcia Muniz, deveria ser

tratada ao modo de cartilha, tendo em vista que a forma proposta gerou uma confusão de

respostas, cujas perguntas estão ocultas:

(...) o estudo da topographia, cuja esphera não deve ser tomada só ao pé da letra
etymologica, como sendo a descripção material dos logares. Tanto monta, no
mesmo ponto de vista, descrever ou fazer a topographia dos ruados de
habitaçoesinhas conicas esparsas nos taboleiros, lares de térmitas ou cupins.
Não encaremos somente esse lado. A topographia carece de mais accurada
observação e de melhor methodo expositivo153.

Para Garcia Muniz, as cidades deveriam ter sido agrupadas considerando as

aglomerações das edificações:

Uma das primeiras cousas a notar seria o agglomeração das edificações do
Estado em determinadas posições; de tal forma que podemos dividil-as em
grupos de pentapoles, como o grupo formado por Aracaju, Socorro, Laranjeiras,
Sancto Amaro, [o professor Telles deixou de mencionar uma cidade na
composição do grupo das pentápoles.] ou mesmo decapoles com Maroim,
Riachuelo, Rosario, Carmo, Divina Pastora, Japaratuba, Siriry, Capella, Dores,
Sancta Rosa. Sergipe não é o que alguem disse da cidade de Londres – uma

151TELLES. op. cit p. 124.
152Idem. p. 128.
153Idem, ibidem. p. 130.
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provincia coberta de casas; mas é um Estado que tem muitas edificações, das
quaes são tres as principaes categorias políticas: cidades, villas e povoados.)154.

Foi assim, que o professor Manuel dos Passos Oliveira Telles, percorreu

cuidadosamente todo o conteúdo da Chorographia do Estado de Sergipe, do professor Luis

Carlos da Silva Lisboa, apontando erros e desdenhando do conhecimento geográfico daquele

autor. No entanto, vimos que, enquanto demonstrava supremacia de conhecimentos, Telles

mostrava-se também contraditório ao construir as representações que induziram à depreciação

da Chorographia do Estado de Sergipe. Mas não só de críticas negativas o livro de Silva

Lisboa foi alvo. O Conselho Superior da Instrução Pública analisou-o cuidadosamente,

autorizando a sua adoção nas escolas públicas do Estado. As representações construídas pelo

Diário Oficial do Estado de Sergipe respaldaram e elogiaram a iniciativa do autor, que

preenchia uma grande lacuna no Estado, visto que neste, até aquele momento, não tinha livro

didático sobre Sergipe que orientasse o trabalho do professor. Com essa obra, o professor

Silva Lisboa sistematizou o conteúdo referente aos múltiplos aspectos da Geografia de

Sergipe para as escolas públicas daquele tempo. Vale acrescentar que não se encontraram nos

jornais da época, as respostas do professor Silva Lisboa às provocações de Garcia Muniz.

As representações acima mencionadas revelam uma disputa no campo intelectual da

geografia sergipana, disputa que assim pode ser evidenciada pelo que afirma Sirinelli:

“atração e a amizade e, a contrario, a hostilidade e a rivalidade, a ruptura, a briga e o rancor

desempenham igualmente um papel às vezes decisivo”155 para se compreender a constituição

de um campo intelectual. As representações construídas pelo professor Telles mostraram

como os letrados daquela época, através da disputa intelectual, construíram os seus espaços e,

assim, a sua história.

1.4.2 “Quadro Chorographico de Sergipe”

Um ano depois de lançada a obra de Silva Lisboa, surgiu o segundo livro didático de

corografia de Sergipe, em 1898, escrito pelo advogado e professor do Colégio Militar do Rio

154TELLES. op. cit. p. 133.
155Cf. SIRINELLI, 1996. op. cit. p. 250.
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de Janeiro, o sergipano Laudelino de Oliveira Freire156, Quadro Chorographico de Sergipe157.

A própria palavra “quadro” sugere uma visão geral dos aspectos sergipanos, que aparecem

nesse trabalho de forma sistematizada. O livro, impresso pela H. Garnier – Rio de Janeiro,

mostra seu caráter didático pelo que expressa na sua materialidade: formato de bolso,

tamanho 17,5 por 11cm, capa dura, letras serifadas, tamanho 12, tabela e ilustração, forma de

dividir o texto e organização do conteúdo.

(...) a própria palavra “quadro” sugere uma visão geral dos aspectos sergipanos
que aparecem nesse trabalho de forma sistematizada. O livro, impresso pela H.
Garnier - Rio de janeiro mostra seu caráter didático pelo que se expressa na sua
materialidade: formato de livro de bolso, tamanho, 17,5 por 11cm, capa dura,
letras serifadas, tamanho 12, tabela e ilustração, forma de dividir o texto e
organização do conteúdo158.

Apesar de o autor qualificar a sua obra como meramente descritiva e de se consolar

por prestar algum serviço à juventude do Estado, diz: “Outro intuito não tem este livro,

especialmente dedicado á mocidade sergipana, senão de prestar um pequeno serviço ao

Estado que nos servio de berço159”. Pelo que consta na segunda edição, o livro foi adotado nas

escolas de Sergipe naquele período.

O Barão do Rio Branco, a quem foi incumbida a tarefa de revisar as provas do Quadro

Corographico de Sergipe, em 1896, ao prefaciá-lo, ressaltou:

156Cf. GUARANÁ. op. cit. p. 193. Laudelino de Oliveira Freire, filho de Felisbello Firmo de Oliveira e D. Rosa
de Araújo Góes Freire, e irmão do Dr. Felisbello Freire, já mencionado, nasceu a 26 de janeiro de 1873 na cidade
de Lagarto e faleceu a 18 de Juno de 1837. Iniciou os estudos preparatórios no Lyceu Larangeirense e terminou-
os na escola Militar do Rio de Janeiro. Acometido por uma doença abandonou a escola Militar e dedicou-se ao
Direito. Diplomou-se em 1895 em Ciências Sociais na Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro, formando-
se em 1902, em Ciências Jurídicas. Dos cargos que ocupou destaca-se o de professor do Colégio Militar e o de
advogado no Rio de Janeiro. Foi deputado eleito pela Assembléia Legislativa de Sergipe, presidiu o Grêmio
Literário 24 de julho de Aracaju entre outros. Foi jornalista e poeta. Tem uma vasta produção em jornais, revistas
produziu também livros didáticos de História, livros de Geologia, ensaios, conferências.
157Em relação ao ano da publicação deste livro de Laudelino Freire, há equívocos cometidos por vários
estudiosos. José Calazans Brandão da Silva, em Aracaju e outros temas sergipanos (1992), data a obra como
sendo de 1896, enquanto o professor Itamar Freitas, no seu artigo “O Livro Didático de História de Sergipe”
(2002), diz que o Quadro Corográfico de Sergipe estava pronto por volta de 1893. Para afirmar que a obra do
sergipano data de 1898, estou tomando como parâmetro o Diccionario Bio-Bibliographico Sergipano (1925), de
Armindo Guaraná, que cita aquela data e informa ainda haver circulado a segunda edição em 1902,
consideravelmente aumentada, pela H. Garnier, com 176 páginas, seguidas de quadros e juízos da imprensa
sobre a primeira edição. Consultando as duas edições do livro de Laudelino Freire citadas por Guaraná, concluí
que elas foram as únicas a circularem: a primeira, datada de 1898, e a segunda, de 1902. Muito embora, o ano
em que foi escrito o prefácio, 1896, e o ano de publicação da primeira edição, 1898, sejam diferentes. Acredito
que os estudiosos tomaram o ano em que foi escrito o prefácio como data de publicação da obra.
158Cf. SANTOS, Vera Maria. 2003. “Para a mocidade sergipana”. Anais do XVI Encontro de Pesquisa
Educacional do Norte Nordeste. São Cristóvão: Universidade Federal de Sergipe/Núcleo de Pós - Graduação em
Educação, CD rom.
159FREIRE. op. cit. p. IX.
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Compendio elementar e destinado à instrucção dos que ainda não pódem
receber grande somma de informações scientificas, o seu livro é forçosamente
resumido, mas mesmo assim, simples e despretencioso como é, elle constitue
uma muito substancial descripção histórica e geographica d’esse canto tão
interessante da bella pátria brazileira. É bem patente nas paginas que acabo de
ler o trabalho de condensação intelligente que ellas necessitaram160.

Ainda no texto do Barão do Rio Branco é possível perceber a dificuldade em se fazer

um trabalho dessa natureza no Brasil da época, considerando a falta de documentação, de

dados estatísticos e de estudos geográficos que lhe pudessem servir de subsídio:

Quanto à estatística, nem é bom falar, pois sómente n’estes últimos vinte e
cinco annos começámos a comprehender, e de modo muito imperfeito, a sua
utilidade. Quanto à explorações do nosso interior, a levantamentos de plantas
parciaes e a documentos cartographicos recentes, a nossa pobreza é muito
grande. Ainda hoje a Brasilioe Geographica tabula Nova, terminada por
George Marggraff em 1643, é o documento mais minucioso e interessante que
possuímos sobre as terras das zonas marítima que se extende de Sergipe ao Rio
Grande do Norte. O mappa da Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul,
publicado em 1839 pelo Visconde de S. Leopoldo, continúa sendo à muitos
respeitos o mais completo e exacto dos que temos sobre essa parte do Brazil161.

Mesmo tendo reunido vários temas numa só obra – diferentemente dos seus

contemporâneos, como afirmou-se anteriormente, Laudelino Freire achava que o seu trabalho

não podia ser chamado de Geografia, porque:

não tratamos do todo o vasto campo exigido pela palavra geographia e sim de
partes fragmentorias, de descripção puramente regional, região que é território
que constitue o Estado, julgamos mais cabível e expressivo o título de – Quadro
Corographico de Sergipe162.

Conforme estudo realizado por Santos163, o conteúdo do livro de Freire, apresentado

em 119 páginas, é dividido em duas partes: física e política. Na primeira, o autor faz uma

descrição geral dos aspectos físicos de Sergipe, que envolvem limites, posição astronômica,

superfície, clima, condições de salubridade, a produção natural, sistemas orográficos,

nesográficos, hidrográficos, limnegráficos e, por último, a divisão civil, judiciária, policial e

eclesiástica do Estado. Na segunda parte, tem-se a descrição dos aspectos políticos de

Sergipe, envolvendo os seguintes temas: notícia histórica, relação dos cidadãos que

governaram a Província de Sergipe, raça, língua, religião, população, forma de governo,

160FREIRE. op. cit. p. XIII.
161Idem. op. cit. p. XV.
162Idem, ibidem. p. X.
163SANTOS, 2003. op. cit. p. 52.
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poderes do Estado, representação, instrução pública, comércio, indústrias, força pública,

capitania do porto, rendas do Estado. Seguem-se dois quadros: um das estações telegráficas

do Estado e outro das agências do correio de Sergipe. Ainda nessa segunda parte vem a

descrição da comarca da capital e de seus municípios, abordando aspectos históricos, os

limites do município, extensão territorial, aspectos físicos, clima, lavoura, população,

instrução, topografia, o movimento comercial, estação telegráfica, sistema de iluminação,

ruas, edifícios públicos, estabelecimentos industriais, jornais, arrabaldes e mapas das

distâncias entre Aracaju e Rio de Janeiro. Todo esse nível de detalhamento é feito também

com os municípios das comarcas de Laranjeiras, Maroim, Capela, Própria, Gararu, Estância,

Lagarto, Itabaiana e Rio Real.

Freire mencionou, em notas de rodapé, as fontes que nortearam a elaboração do seu

trabalho, e mostra a polêmica e controversa discussão sobre os limites territoriais entre

Sergipe e Bahia: “As graves questões que se têm suscitado entre os Estados limítrophes, as

reclamações constantes das autoridades que ficam nas divisas contestadas (...)”164, fazendo

questão de citar os diversos estudiosos do assunto para que não ficasse entendido, pelos seus

leitores, que ele próprio tivesse arbitrado sobre os tais limites. Esses estudiosos são: Felisbello

Freire, Oliveira Campos, Francisco Viana, Coelho e Campos, Ivo do Prado, Ayres de Casal e

Candido Mendes.

O conteúdo do livro de Freire atendia à proposição do Decreto n.º 231, de 09/07/1897,

aprovado um ano antes, e estabeleceu o programa curricular para o ensino primário. Nesse

programa, além da Geografia Geral e Cosmografia, estudava-se também Corografia do Brasil

e, especialmente, de Sergipe.

Ao final da segunda edição do Quadro Chorographico de Sergipe (1902), o autor

reuniu diversos artigos de jornais, mostrando o que tinha sido dito a respeito da primeira

edição. A maioria desses textos, cuidadosamente selecionados por Freire, foi publicada em

jornais do então Distrito Federal: Jornal do Commercio, A Noticia, Tribuna, Cidade do Rio,

Gazeta da Tarde, Gazeta de Notícias, Jornal de Noticias, D’O Gallucho, Do Mercurio e

Debate.

As representações a respeito desse livro construídas pelos jornais são todas críticas que

valorizam e elogiam a obra: “É uma Chorographia bem feita desse Estado e não um simples

164FREIRE. op. cit. p. 1.
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quadro como o autor modestamente a denomina (...)”165. O jornal A Notícia publicou uma

extensa reportagem a respeito do livro:

O quadro Chorographico de Sergipe, pelo professor Laudelino Freire, é um
trabalho didactico cuidadosamente elaborado e impresso com a máxima nitidez.
Poucos trabalhos didacticos poderão apresentar tão valioso attestado do seu
merito como o que este traz, sabendo-se que as suas provas foram revistas pelo
barão do Rio Branco, que em carta ao autor o louva com meritório tentamen (...)
É, portanto, obra que excede o seu destino. Não só aos alumnos das escolas do
Estado, como a todos os filhos delle e a quantos tenham de estudar
detalhadamente a Chorographia do Brazil elle se recommenda (...)166.

O jornal A Cidade também se manifestou: “O livro está organizado com muito

método, a linguagem é boa e o autor teve o máximo de escrúpulo na escolha dos dados de que

se serviu167”. Entre essas representações, apenas uma é de um jornal sergipano, O Cotinguiba:

História de Sergipe e Quadro Chorographico de Sergipe, pelo Dr. Laudelino
Freire.- Fomos obsequiados por seu inteligente autor com um exemplar de cada
uma d`estas obras ao ensino da mocidade sergipana.
(...) Consistem estes dois magníficos livros, a educação de um povo que pouco
ou nada sabia dos seus principios, e onde a terra que pisava168.

O Quadro Chorographico de Sergipe, foi uma obra importante para a mocidade

sergipana, considerando o tempo e o espaço em que foi produzido e considerando que foi um

compêndio corográfico adotado nas escolas públicas do Estado. Trata-se de um livro que

mostra ser didático pela intencionalidade do autor e pela materialidade da obra e que

contemplava o programa curricular estabelecido para o ensino primário, que exigia que a

corografia, especialmente de Sergipe, fosse ensinada nas escolas. Por essa razão afirmo que

esse livro estava acompanhando a mudança do tempo e mostrando os conteúdos que foram

importantes para a “mocidade sergipana” daquele tempo.

165Jornal do Commercio, Rio, 29.08.1898.
166Jornal A Noticia, Rio, 16.09.1898.
167Jornal A Cidade, Rio, 31/08/1898.
168Cotinguiba, Sergipe s/d.
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Fig. 6 - Capa do livro didático de Laudelino de Oliveira Freire, Quadro
Chorographico de Sergipe.
Fonte: Acervo da Biblioteca Central da Universidade Federal de Sergipe.
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1.4.3 “Meu Sergipe: ensino da História e Corografia de Sergipe”

Dezoito anos depois da corografia de Freire, foi anunciado com grande repercussão no

meio educacional Meu Sergipe: ensino da História e Chorographia de Sergipe, em 1916, do

dentista formado pela Faculdade de Medicina da Bahia, Elias do Rosário Montalvão169.

Conforme consta em sua segunda capa, a obra foi “approvada unanimamente pela

Congregação da Escola Normal do Estado para ser adoptada nas Escolas Primarias e já

retocada de conformidade com as poucas alterações posteriores á data da approvação”170.

Andrade reforça esse pensamento:

(...) em 1914, Meu Sergipe é colocado para a apreciação de uma comissão da
Escola Normal sendo aprovado passa a ser adotado nas escolas públicas
primárias do Estado de Sergipe. Apesar de aprovado no ano de 1914, sua
primeira edição data de 1916. Nesse ano, também, as disciplinas História e
corografia de Sergipe são constituintes do programa curricular das escolas
primárias e da Escola Normal171.

Na terceira página, o autor dedica o seu livro aos sergipanos e em seguida afirma que

foi a partir da produção da Sergipegraphia – livro que a ilustrada Congregação da Escola

Normal de Sergipe julgou como um importante guia para o professorado público do Estado

em seus três níveis: primário, normal e secundário – que entendeu que tinha que organizar um

livro para os alunos do curso primário e disse ainda que procurou utilizar uma linguagem

“bem accomodada á compreensão da creança. Assim acredito que os meus jovens Patrícios

lograrão aprender mais facilmente a História e a Chorographia do nosso adoptado Sergipe”172

A linguagem “acomodada” a que o autor se refere é perceptível na forma com que o conteúdo

é desenvolvido, começando por contar um fato relacionando-o, em seguida, com o assunto de

História ou de Geografia a ser tratado.

A quinta página traz no alto o título: “Honra ao Mérito” e, logo abaixo, a fotografia do

General Manoel Prisciliano de Oliveira Valadão, que nesse momento era o Presidente de

Sergipe. Na folha seguinte o autor apresenta o parecer de aprovação do livro pela comissão

composta por Francisco da Graça Leite – relator, Cônego Francisco Gonçalves Lima e

169Elias do Rosário Montalvão, nasceu em Campos (Tobias Barreto), em 17/04/1873. Ocupou muitos cargos,
entre eles foi praticante da Thesouraria do Aracaju, 4º escriptuario da alfândega da Bahia, auxiliar do 1º
escriptuario do Thesouro Nacional, capitão da Guarda Nacional. Além das obras mencionadas, o autor escreveu
outras, citadas no Dicionário Bio-bibliografico de Armindo Guaraná.
170Cf. Montalvão. op. cit.
171ANDRADE, 2002. op. cit. p. 15.
172MONTALVÃO. 1916. op. cit.
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Carmen de Souza, destacando ainda que o citado documento foi assinado por todos os

membros da Congregação da Escola Normal – Helvécio de Andrade, Norma Reis, Manoel

Francisco Alves de Oliveira, Etelvina Amália de Siqueira, Clotilde Machado, Quintina Diniz,

Amélia Cardoso – em sessão ordinária realizada no dia 01 de outubro de 1914. Nesse parecer

são ressaltadas as qualidades do autor, a importância, a originalidade, o estilo da obra e o

modo pelo qual o conteúdo foi apresentado:

A commissão abaixo firmada, tendo sido designada pela Congregação da Escola
Normal para dar parecer sobre o livro intitulado “MEU SERGIPE”, do talentoso
sergipano o Dr. Elias do Rosário Montalvão, vem desempenhar o seu mandato,
emitindo o seguinte juízo:
O referido livro, trabalho original no estylo, é importante, pois transmite
suavemente ás creanças a Historia e a Chorographia de Sergipe.
Em estylo puramnente synhetico, é muito accessivel á comprehensão dos
alumnos do curso primario. Não é somente importante o livrinho em questão; é
também patriotico, porquanto incute, de modo facil, aos alumnos sergipanos os
principaes conhecimentos históricos e chorographicos de sua pátria; e facilitar
as creanças o conhecimento da Historia da Patria é incital-as ao sentimento
sublime do patriotismo. O excellente trabalho virá também preencher uma
grande lacuna de que se resente a Instrucção Primaria deste Estado, uma vez
que não temos ainda um livro puramente didactico, como elle o é, em matéria
de Historia e Chorographia de Sergipe.
Deante, pois, da importância e da utilidade da mencionada obra, a Commissão é
de parecer que deva ser adoptada em todas as escolas do Estado173.

Deseja-se ressaltar ainda nesse parecer, uma característica importante dos livros

didáticos produzidos nessa época: o discurso patriótico, que tinha o propósito de desenvolver

no aluno o amor e a defesa da sua terra, através dos principais conhecimentos chorographicos

de sua pátria. Assim como a Geografia, a corografia teve a sua importância no processo de

implantação da república, tendo em vista que o objetivo dessa disciplina era o de descrever os

lugares, proporcionando ao aluno o conhecimento da sua terra. Segundo Souza174, “para amar

a pátria era preciso conhecer tanto as suas glórias e seus heróis, cujas virtudes deveriam servir

de exemplo, como as suas grandezas e riquezas naturais”. Nessa perspectiva, Santos defendeu

que era preciso “(...) desenvolver o sentimento de amor à pátria, de identificação com o país,

sendo a escola no âmbito dessa discussão a instituição encarregada de plantar o sentimento

nacionalista e de civilidade necessários para a instauração de uma nova ordem”175. Além da

173Parecer dado pela Comissão da Congregação da Escola Normal. In: MONTALVÃO, Elias. “Meu Sergipe.”
ensino da História e Chorographia de Sergipe. p. 09 Este parecer é citado também no trabalho de Leila Angélica
Andrade.
174SOUZA. op. cit. p. 179.
175SANTOS, Clauderfranklin Monteiro. 2003. Viajando com Bomfim e Bilac através do Brasil. São Cristóvão:
UFS. Dissertação de Mestrado em Educação. p. 40.
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preocupação patriótica, Andrade destaca, no mesmo parecer, a configuração do caráter

didático para aquele período:

A preocupação da Comissão em descrever o caráter patriótico da obra Meu
Sergipe, além dos qualitativos atribuídos – como: original, sintética, acessível e
suave no que se refere à forma de transmissão do conteúdo – que visa se tornar
de fácil compreensão aos alunos, são importantes indícios da configuração do
didático para os períodos, da articulação entre o método de ensino e a
representação que os professores faziam do aluno primário176.

O conteúdo do livro do professor Elias é apresentado em 91 páginas, sendo as páginas

11 a 45 referentes ao conteúdo de História e as páginas 47 a 79 referentes à corografia de

Sergipe. Esta última, envolve os seguintes assuntos, que se iniciam com os seguintes títulos:

“O andarilho”, trata dos limites de Sergipe, das principais zonas econômicas do Estado, do

clima e das águas termais; “O achado”, trata do reino mineral, animal e vegetal; “A sabbatina”

estabelece a diferença entre lagoa e ilha, destacando-se as mais importantes para o Estado; “O

fujão” destaca as principais serras e os municípios em que estão situadas; “O embarcadiço”

ressalta as principais barras, os faróis e os principais portos; “A arraia” mostra os principais

rios e os seus afluentes, onde nascem, deságuam, os que fazem limites com Sergipe, explica

os tipos de margem existente e cita os principais riachos; “O vapor” trata da capital como sede

administrativa do Estado, da população, da Instrução pública, portos, principais cultivos, do

futuro, numa perspectiva gloriosa, exportação e rendas estaduais; “A recompensa” envolve a

divisão política do Estado, as vilas, as localidades e as principais paróquias; “O Juiz”

identifica as comarcas, os termos e o que existe em cada sede de Comarca; “Que vergonha!!”

discute os conceitos de Orografia, Limnegrafia, Nesografia, Colpografia, Potamografia,

Geografia, Chorografia, Chorografia de Sergipe e a origem da palavra Sergipe. As páginas

finais do livro, 80 a 91, não tratam especificamente da corografia de Sergipe, abordam os

aspectos culturais: o hino de Sergipe, dos sergipanos ilustres e da importância deste livro que

iluminou o mestre, possibilitando aos alunos o conhecimento da nossa terra. Como se pode

verificar até o presente momento, nenhum dos livros didáticos estudados tinha apresentado o

conteúdo dessa maneira. Pelo título de cada assunto percebe-se que o autor parte de uma

história comum relacionando-a, em seguida, com o tema a ser desenvolvido. Acredita-se que

esse modo de desenvolver o conteúdo proporcionou ao aluno da época um maior

envolvimento com o assunto. Cada folha que dá início a um conteúdo tem a seguinte

configuração: no alto, uma vinheta diferente anuncia um novo tema, seguido do título, que

176ANDRADE, 2002. op. cit. p. 18.



58

aprece em destaque entre a vinheta e o texto. Este, como mencionou Andrade177, foi

apresentado com a fonte, tamanho 14, garantindo uma legibilidade textual; centralizado e/ou

ao lado do texto, há, tem em todas as páginas que iniciam o assunto, uma ilustração

relacionada ao tema; ao final do assunto, um exercício.

Como vimos, a materialidade desse livro evidencia aspectos que até o momento não

foram mencionados nas corografias anteriores como: a configuração textual e tipográfica,

introdução de figuras no texto, tamanho da letra, modo de dividir o texto, espaçamento entre

linhas e a forma pela qual o conteúdo é apresentado, com uma linguagem clara, que facilita o

envolvimento do aluno. Observar a materialidade do impresso exige do pesquisador um olhar

atento para as condições sociais que possibilitaram a sua produção e para as inovações

propostas na estrutura física e na função dos livros didáticos, o que reflete as mudanças

ocorridas na sociedade e os novos modos de vida social. Diante dos aspectos acima

mostrados, não se pode deixar de perceber a singularidade dessa corografia, que trouxe para

os escolares da época uma gama de inovações. O livro de Montalvão, segundo Calazans,

decorridos anos sem ser reeditado, saiu das escolas, onde professores e alunos ficaram sem

meio de conhecer a história sergipana178. Infere-se que, na prática, o livro em questão

continuou como referência para professores e alunos do ensino primário, até mesmo porque

durante várias décadas não se produziu outro livro didático que pudesse suprir as necessidades

dos escolares daquele tempo.

177ANDRADE, 2002. op. cit. p. 34-35, pôs em evidência a materialidade da corografia de Montalvão, adotando a
linguagem de Munakata, que os denominou de legibilidade textual, os caracteres, os espaçamentos e a
iconografia. “No decorrer da análise verifico a intenção de Montalvão em garantir uma legibilidade textual
devido à preocupação em adequar os recursos citados à faixa etária do público alvo da obra. Meu Sergipe foi
editado em uma tipografia, ou seja, numa oficina cujo processo de editoração é marcado por diversas fases, que
vão desde a entrega do original pelo autor até a revisão do editor, passando por adequação textual, provas
tipográficas, correções, preenchimento de espaços com ilustrações, entre outras etapas. Os caracteres
constituintes do texto têm o corpo médio entre 0,4 cm e 0,25 cm, que correspondem ao tamanho 14 de fonte,
respectivamente, maiúscula e minúscula da família serifada romana. Os espaços são irregulares, com uma
variação média de 1 cm e 1,5 cm entre as margens direita e esquerda, 0,1 cm entre as letras, 0,3 entre as linhas e
a mesma medida entre palavras. Esses espaçamentos e o tipo do caractere podem sugerir a garantia de uma
fluência ao texto, haja vista que a leitura, se processa de forma contínua”.
178CALAZANS, José. 1992. “Introdução ao estudo da historiografia sergipana”. In: Aracaju e outros temas
sergipanos: esparsos de José Calazans Brandão da Silva. Aracaju: Governo de Sergipe-FUNDESC. p. 27.
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Fig. 7 - Segunda capa do livro de didático de Elias do Rosário Montalvão, Meu Sergipe:
Ensino da Historia e Chorographia de Sergipe.
Fonte: Acervo da Biblioteca Central da Universidade Federal de Sergipe.
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1.4.4 “História e Chorographia de Maroim”

Montalvão publicou também outra obra de conteúdo corográfico, História e

Chorographia de Maroim, apresentada ao público escolar sergipano em 1921, com 32

páginas, editada pelo Estabelecimento Gráfico F. Sampaio.

A materialidade da obra revela um livro pequeno, com capa e demais folhas impressas

em um só tipo de papel, papel fino e frágil, talvez desgastado pelo tempo. No alto da capa, o

nome do autor e, logo abaixo, a indicação de que o mesmo foi sócio fundador do IHGS.

Ainda na capa uma vinheta margeia todas as informações contidas nesse espaço, que traz o

título da obra centralizado na página, escrito com letras grandes e negritadas. Na sua parte

inferior, o nome da cidade onde a obra foi impressa, seguida do nome do estabelecimento que

a imprimiu e a data de sua publicação. Na segunda capa, sem vinheta, as informações contidas

na primeira capa se repetem, apenas tendo sido acrescido, abaixo do título: “Precedidas da

biografia do distincto maroinense Dr. Deodato Maia”. A página seguinte é branca e guarda a

fotografia, centralizada, daquele distinto maroinense. Na folha seguinte, uma nova vinheta

contorna a dedicatória do autor, que oferece a sua produção ao Dr. Deodato Maia. Depois

dessa folha, o autor dirige-se ao leitor, citando, inicialmente, os títulos de sua produção e

justificando a elaboração do livro estudado: “(...) porque o Dr. Deodato Maia é um sergipano

que tem sido muito util a Sergipe, entendi escrever a História e Chorographia de Maroim, seu

torrão natal, precedida da biographia de tão distincto co-estadano (...)”179.

179MONTALVÃO, 1921. op. cit. p. 4

Fig. 8 - Vinhetas das páginas da Chorographia de Maroim, de Elias do Rosário Montalvão
Fonte: Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe.
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Uma vinheta na margem superior da folha anuncia o conteúdo de História e uma outra

anuncia o conteúdo da corografia. Assim, fica o conteúdo do livro dividido em dois

momentos claramente distintos: o primeiro traz o conteúdo referente à História, em 13

páginas que apresentam os “Ligeiros traços biographicos” do maroinense Dr. Deodato Maia e,

o segundo, referente à corografia de Maroim, também em 13 páginas, que tratam o conteúdo

também em duas partes: física e política. A primeira envolveu a posição geográfica, limites,

superfície, aspecto físico, clima, Estado sanitário, produções naturais, orografia, colpografia,

potamografia; a segunda tratou do esboço histórico, sede, governo, classificação judiciária,

segurança pública, população, jurisdição eclesiástica, instrução pública, lavoura, commercio,

meios vitais, fábricas, exportação, repartições públicas, edifícios públicos e finanças.

Fig. 9 - Capa do livro didático de Elias do Rosário Montalvão,
Chorographia de Maroim
Fonte: Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe.
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Muito embora não se tenha buscado os registros que demonstrem a sua a utilização nas

escolas, acredita-se que a mesma serviu aos escolares maroinenses.

Existem mais dois outros trabalhos que não foram encontrados nos acervos

pesquisados, impossibilitando as análises da obras: a Chorographia do Município de Lagarto,

do professor Eutychio de Novaes Lins180, elaborada por incumbência da Câmara Municipal

Lagartense e que deveria estar arquivada na antiga Secretaria do Império. A principal

referência a este trabalho é feita no Dicionário Bio-Bibliographico Sergipano, de Armindo

Guaraná. Já o Dicionário Corográfico de Sergipe, do professor Manoel dos Passos Oliveira

Telles, também não foi encontrado nos acervos pesquisados, sendo conhecido principalmente

pelas referências do mesmo Armindo Guaraná.

É importante lembrar que além das corografias sergipanas, outros livros didáticos

circularam nesse tempo. Foi encontrada no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe a

Geografia Clássica (1918) de Garcia Muniz, publicada em 1907 pela Typografia do Estado

de Sergipe, com 172 páginas, sendo uma tradução da Geografia de H. F. Tozer. Essa obra

encontra-se citada no Suplemento do Catálogo do Gabinete de Leitura de Maroim. O seu

autor traduziu outros livros de Geografia, do inglês para o português: Geographia, de

Archibal Geikie, e Geographia, de Sir George Grore, que certamente circularam também em

Sergipe. Ainda no IHGS existe a sétima edição da Geografia Elementar, do ilustrado

professor Arthur Thiré, produzida pelos editores N. Falcone & Cia, livro compendiado para

uso das escolas primárias e aprovado pelo governo do Estado de São Paulo pelo ato de 08 de

agosto de 1901. Seu conteúdo era assim organizado: noções preliminares, Brasil, Estado de

São Paulo, outros Estados do Brasil, América, Europa, Ásia, África, Oceania, superfícies

comparadas e populações comparadas. As marcas de uso impressas na obra evidenciam que o

livro pertenceu às alunas Vivinha Almeida, Tonica Almeida, Zezé Almeida e Maria de

Menezes Almeida e que o local de aquisição foi a Livraria Brazileira, de Antonio Xavier de

Assis, em Aracaju.

180Cf. GUARANÁ. op. cit. p. 78. Eutychio Novaes Lins, nasceu a 30 de maio de 1852, na villa hoje cidade de
Lagarto e faleceu em Aracaju em 22 de março de 1918. Iniciou os seus estudos em Lagarto, fez o curso Normal e
terminado-o em 1874. Durante todo o seu tempo de estudo foi Revisor do “Jornal do Aracaju” e fiel do extinto
Asilo Nossa Senhora da Pureza. Foi para a Bahia onde empregou-se como guarda-livros e caixa de farmácia. De
volta para Sergipe ocupou diversos cargos e foi professor interino e depois vitalício de Aritimética e Álgebra do
Atheneu Sergipense.
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Encerrando essa análise vemos como as corografias sergipanas mostraram a sua

singularidade a partir das condições sociais que possibilitaram a produção de cada uma delas,

revelando as suas semelhanças e diferenças. Esse conjunto de atributos reflete as mudanças

ocorridas na sociedade, evidenciando novos modos de vida social.

1.5 TEMPO DE AUSÊNCIA OU DE PRESENÇA? (1922–1965)

Fig. 10 - Capa do livro didático de Arthur Thiré. Geographia Elementar.
Fonte: Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe.
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No período que vai de 1922 a1965, há um silenciamento em termos de produção de

livros didáticos de Geografia de Sergipe para o ensino primário. Esse tempo inicia-se com a

última corografia sergipana, produzida em 1921, e conclui-se com a primeira Geografia de

Sergipe destinada àquele nível de ensino, lançada apenas em 1966. Pretende-se evidenciar,

nesse tempo, a trajetória da disciplina, no Estado, a partir de práticas escolares materializadas

nos regulamentos de ensino, nos livros didáticos e na produção intelectual no campo da

Geografia sergipana. Devido à extensão do “tempo de ausência ou de presença”, é necessário

examiná-lo em dois momentos diferenciados: de 1922 a 1938, quando a Geografia de Sergipe

ganhou relevo no currículo da escola primária, e o de 1938 a 1965, quando a Geografia

começou a se estabelecer como disciplina autônoma.

Entre 1922 e 1965 passaram-se, portanto, 42 anos de absoluto silêncio, sem nenhuma

publicação didática de Geografia de Sergipe para o ensino primário. Tendo percebido esse

silêncio, formularam-se as seguintes indagações, que serão respondidas neste mesmo capítulo:

o que foi ensinado e quais os livros didáticos de Geografia presentes nas escolas nesse

período? O que estavam produzindo os intelectuais sergipanos no campo da Geografia? É

importante frisar que os professores de Geografia incluem-se na classe de intelectuais de um

modo geral, porque, como foi discutido anteriormente, intelectuais de diversas áreas não só

ensinavam a Geografia, como também elaboravam obras para o seu ensino.

As investigações mais recentes sobre a história das disciplinas escolares têm buscado

fontes de natureza diversa, visando à uma melhor compreensão da cultura escolar e,

conseqüentemente, da sociedade.

Dentre as fontes mais utilizadas nesta linha, estão os programas curriculares e
livros didáticos, ao lado de obras das ciências de referência. Os livros didáticos
têm se constituído uma das fontes privilegiadas para estudos sobre os conteúdos
escolares e pode-se, inclusive, identificar pesquisas que se interligam,
realizando uma história das disciplinas e, ao mesmo tempo, a do livro didático.
Os livros didáticos, notadamente os de história, geografia e os destinados ao
ensino elementar, têm sido objeto de preocupações especiais de autoridades
governamentais e de órgãos internacionais, a partir do final da Segunda Guerra
Mundial181.

Na trajetória da disciplina Geografia em Sergipe, os livros didáticos desempenham um

papel importante, porque impõem uma ordem, decifram e vulgarizam os discursos

disciplinares, e é preciso convir que o impresso didático “(...) além de contemplar a prescrição

181Cf. BITTENCOURT. (Org.). 1998. O saber histórico na sala de aula. São Paulo: Contexto. p. 17.
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curricular oficial, constitui uma manifestação material e concreta do saber transformado para

fins didáticos. Afora isso, oferece um ordenamento aos conteúdos e sugere diversas atividades

pedagógicas para se trabalhar tais conteúdos”182. Para Chartier, não existe separação entre a

função do livro e a sua materialidade. Muito pelo contrário, elas se completam, se tornam

realidades físicas e assim passam a existir183. É nesse aporte teórico que situo a Geografia, em

Sergipe em um, “tempo de ausência ou de presença?”.

1.5.1 De 1922 a 1938: a ênfase na Geografia de Sergipe no currículo da escola primária

A década de 1920 “(...) recebe do decênio anterior uma forte herança: exterminar o

analfabetismo ou, em parte, disseminar a instrução primária entre a grande massa de

população, inculta e analfabeta”184. A escola republicana tentava reverter esse quadro à

medida que difundia o sentimento patriótico e a idéia de um futuro promissor para o cidadão

republicano, que estivesse sob a mira das luzes da instrução. O ensino de Geografia nesse

período recebeu a crítica e a contribuição de Delgado de Carvalho, possibilitando a renovação

da Geografia Brasileira. Nesse momento,

(...) se deram de forma mais acentuada o conflito entre os professores de
tendência conservadora que defendiam uma concepção tradicional da geografia
e do seu ensino (a geografia clássica ensinada de forma meramente descritiva e
mnemônica), e de outro lado, professores defendendo a renovação do ensino
desta disciplina, não só no que diz respeito a metodologia empregada nas salas
de aulas, como também no que se refere aos conteúdos185.

Em Sergipe, os documentos evidenciam que a Instrução Pública até 1924 foi regida

pelo regulamento de 1911186. Conforme esse regulamento, o ensino público primário era

ministrado, na nossa visão, por processos obsoletos, condenados pela moderna pedagogia. Os

saberes geográficos, necessários aos escolares primários sergipanos, foram ensinados através

das Noções de Geografia Geral e História, especialmente do Brasil. Do mesmo modo que o

ensino primário, o ensino normal não atendia aos novos métodos propostos pela Geografia

182WUO, Wagner. 2003. “O ensino da Física na perspectiva do livro didático”. In: OLIVEIRA, Marcos Aurélio
Taborda de; RANZI, Serlei Maria Fischer Ranzi. (Orgs.). História das disciplinas escolares no Brasil:
contribuições para o debate. Bragança Paulista: EDUSF. p. 308.
183CHARTIER, Roger. 1999 op. cit. p. 8
184NAGLE, Jorge. 2001. Educação e sociedade na Primeira República. Rio de Janeiro: DP&A. 2a. ed. p. 63
185ROCHA, 1996. p. 231.
186ESTADO DE SERGIPE. Decreto no 563 de 12 de agosto de 1911. Dá uma nova organização ao Ensino do
Estado. Collecção de Leis e Decretos de 1912. Aracaju: Typographia do “O Estado de Sergipe”, 1912. p. 13.
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moderna187 e assim não possibilitava o desenvolvimento da criança. O Atheneu Sergipense

também não diferia da realidade apresentada e foi somente a partir dessa reforma que o então

presidente do Estado, Rodrigues Dória, tentou preparar as escolas para o ensino da Geografia,

mandando comprar na Europa materiais e equipamentos necessários: “(...) espheras

armillares, systema planetário, mappas muraes, pois o estudo da Geographia era feito sem

esses dispositivos”188, ressaltando que o ensino dessa matéria era pura e exclusivamente

teórico, podendo assim, ser ensinado por qualquer professor:

(...) para um melhor desempenho da reforma, tive que fazer transferencias de
lentes a fim de dar collocaçao mais adaptada ás suas aptidões. No Atheneu,
transferi o lente Abdias Bezerra da cadeira de Francez para a de Arithmetica; o
lente Garcia Rosa de Geographia para Francez. (...) nomeei o lente de
Geographia, Chorographia e noções de Cosmographia, o cirurgião dentista José
de Magalhães Carneiro189.

Em 1920, na Mensagem do Presidente Pereira Lobo, continua presente a preocupação

em buscar uniformidade do ensino e fiscalizar as atividades escolares, em adequar as escolas

sergipanas às exigências do ensino moderno, como forma de o contrapor ao tradicional, que

visava apenas à repetição e à memorização dos conteúdos. Na visão do presidente, o ensino

moderno era importante porque trazia uma nova abordagem para os conteúdos disciplinares,

dando ênfase às excursões, trabalhos em grupo, realização de experiências pelos alunos, como

forma de vivificar e tornar o ensino mais atraente. Nesse documento é enfatizada a

importância do livro didático, que continuava a ser um valioso auxiliar, entretanto, a sua

grande peculiaridade estava na maneira pela qual o professor deveria utilizá-lo190. No que se

refere à seleção e escolha dos livros didáticos para as escolas sergipanas, as autoridades

educacionais, antes de submeter o livro escolhido à aprovação do Conselho Superior da

Instrução Pública do Estado de Sergipe, buscavam verificar se o mesmo era também adotado

pelo Estado de São Paulo: “(...) para fazer a seleção das obras didáticas para o ensino primário

187Cf. ROCHA, Genylton Odilon Rego da. 1999. “A Geografia escolar nos fins do século XIX: revisitando os
pareceres de Ruy Barbosa de 1882”. In: I Encontro Nacional de História do Pensamento Geográfico. Vol. I, Rio
Claro: UNESP p. 220. O ensino da Geografia assentada numa concepção moderna, ou seja em bases científicas,
cujos conhecimentos só seriam válidos se produzidos a partir do método racional, bem como em uma pedagogia
também moderna, preocupada com a aprendizagem ativa, participativa e que defendia o uso de métodos
intuitivos. p 220.
188ESTADO DE SERGIPE. 1911. Mensagem apresentada a Assembléa Legislativa do Estado de Sergipe em 7 de
setembro de 1911 na installaçao da 2ª sessão ordinaria da 10ª Legislatura pelo presidente do Estado Exm. Sr. Dr.
José Rodrigues Costa Doria. Aracaju: Typ. do Estado de Sergipe. p. 53-55.
189Idem.
190ESTADO DE SERGIPE. 1920. Mensagem apresentada a Assemblea legislativa em 7 de setembro de 1920, ao
installar-se a 1a sessão ordinária da 14a Legislatura, pelo Coronel, José Joaquim Pereira Lobo, presidente do
Estado. Aracaju:Typ. do Estado de Sergipe. p. 14.



67

consultou-se, preferentemente, o adiantado Estado de São Paulo, que sem constatação, vai

primando nesses domínios”191. Esse cuidado na escolha dos livros didáticos era importante

porque, ao impresso escolar, nesse momento, foi dada a função de ser o veículo fundamental

para a mudança de mentalidade, promovendo a inculcação dos valores republicanos.

Os livros didáticos e o método de ensino adotados nas escolas sergipanas na década de

1920 foram anunciados no Álbum de Sergipe (1920)192, de Clodomir Silva: “(...) o método é o

intuitivo193, posto em prática desde o anno de 1911. São os livros adotados pelo Conselho

Superior da Instrucção: Meu Sergipe194 do Sr. Elias Montalvão”,195 entre outros. O livro de

Montalvão, comentado no item anterior, ainda era utilizado em nossas escolas.

Outros livros deram suporte aos conteúdos geográficos referentes ao Brasil e à

Geografia geral. Deles, ainda podem ser encontrados exemplares na biblioteca do Instituto

Histórico e Geográfico de Sergipe: Lições de Chorographia do Brasil196, de Horacio

Scrosoppi, produzido conforme o programa dos ginásios, com conteúdo organizado em 37

lições que tratam, inicialmente, do Brasil político e eclesiástico e, em seguida, dos Estados

brasileiros, o Distrito Federal e o Território Nacional do Acre, descrevendo os portos, a

hidrografia, a navegação, estrutura geológica, mineralogia, fauna, aves, peixes, climatologia,

agricultura. Publicado em 1911, as marcas do seu uso denunciam que o referido impresso

ainda circulou em Sergipe no ano de 1918.

Para o uso das escolas primárias encontrou-se a edição de 1914 e a de 1916 da

Pequena Geographia da Infância197, do professor Joaquim Maria Lacerda, editada pela

Livraria Francisco Alves. Seu conteúdo é apresentado em 121 páginas, dividido em quatro

grandes partes: 1- Noções preliminares, que envolvem definições da Geografia e noções de

Cosmografia; 2- Geografia Geral, que constitui descrição da Geografia física e política dos

cinco continentes: Europa, Ásia, África, América e Oceania; 3- Geografia particular, que

191SERGIPE, 1920. op. cit p. 14.
192Cf. SILVA. Clodomir de Souza e. 1920. Album de Sergipe. 1820-1920. Secção de Obras do Estado de São
Paulo. p. 177. O referido trabalho foi elaborado por ocasião do primeiro centenário da Emancipação Política de
Sergipe.
193 Cf. LUZURIAGA, L. 1973. História da Educação e da Pedagogia. São Paulo: Editora Nacional. 1973. “Por
intuição não há que entender apenas a mera visão passiva dos objetos sensíveis, a contemplação de coisas, e sim
a atividade de espírito mediante a qual as formas de pensamento se põem em contato, de modo direto com seus
conteúdos, sejam de ordem material, sejam, de ordem ideal. É o próprio conhecimento em ação ou realização”.
194MONTALVÃO, 1916. op. cit.
195SILVA. op. cit. p. 93.
196SCROSOPPI, Horacio.1911. Lições de Chorographia do Brasil. São Paulo: Duprat & Cia.
197LACERDA, Joaquim Maria. 1914. Pequena Geographia da Infância. Rio de Janeiro: Livraria Francisco
Alves.
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descreve os países de cada continente; 4- Geografia do Brasil, que se inicia com um mapa

colorido do Brasil e uma descrição geral do país e depois dos Estados brasileiros. Esse

conteúdo é tratado em 24 páginas e a ênfase desse livro fixa-se na Geografia Geral.

Fig. 11 - Segunda capa do livro didático de Horacio Scrosoppi. Lições de
Chorographia do Brasil.
Fonte: Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe.
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Rocha, ao destacar o parecer de Rui Barbosa198, evidenciou um comentário a respeito da

Pequena Geografia da Infância, no qual essa obra é citada como exemplo para demonstrar o

atraso da Geografia brasileira em relação à de outros países como França, Alemanha e Suíça:

Para mostrar o quão infinitamente longe estamos desses modelos, bastará
folhear alguns manuais elementares de geografia. Tomemos, por exemplo, a
Pequena Geografia da Infância, composta para as escolas primárias.
(...) Então, em vez de principiar pelo município, pela Província ou pelo país, o
curso consagra as primeiras lições à Europa, à Ásia, à África, à América (onde o
discípulo repete simplesmente o nome da pátria, confundindo, sem uma palavra
de distinção, entre os demais Estados) e à Oceania, para, depois, recomeçando,
estudar a geografia particular de todos os países das cinco partes do mundo, e só
no fim receber a notícia do seu (...)199.

Sabe-se que a concepção de considerar o geral -o mundo - antes de considerar o

particular -o nosso Estado, a nossa cidade - ainda é praticada em nossas escolas do nosso

curso fundamental.

Em 1924, um novo regulamento foi proposto para a Instrução Pública, estruturando

“globalmente, a educação sergipana, definindo-a desde as escolas maternais e os jardins de

infância ao ensino profissional e secundário, inclusive as instituições particulares”200. O

objetivo do ensino público primário visava “(...) promover o desenvolvimento das faculdades

moraes e intellectuaes da criança, cultivar-lhe a vontade livre, preparar-lhe um physico sadio e

assegurar-lhe os conhecimentos uteis á vida”201. Nesse novo propósito, a Corografia do Brasil

e de Sergipe (generalidades), a Corografia de Sergipe e Noções de Geografia Geral fizeram

parte do conjunto de disciplinas definidas para o ensino primário em seus dois níveis:

elementar e superior, respectivamente.

Os alunos do primeiro ano de 1925202, do nosso Colégio Atheneu Pedro II, estudaram

a Geografia Geral. Já os alunos do segundo ano estudaram a Corografia da Brasil e os alunos

198Cf. ROCHA, 1996. p. 183 São chamados de “Pareceres de Ruy Barbosa”, apesar de ter sido elaborado por três
deputados, Thomaz de Bonfim Spindola, Ulisses Machado Pereira Vianna e Ruy Barbosa. Neste documento,
Ruy Barbosa realiza um diagnóstico do ensino no Brasil, por objetivo justificar e encaminhar os projetos de lei
substitutivos ao Decreto Leôncio de Carvalho, baixado em 19 de abril de 1879. Esses pareceres “se constituíram,
indubitavelmente, em importantes documentos para qualquer análise acerca da história da educação brasileira e
sobretudo para a história do nosso currículo escolar”.
199RUI BARBOSA Apud Genylton Rocha, 1996. Op cit p. 186.
200NUNES. op. cit. p. 246.
201ESTADO DE SERGIPE. Decreto no 867 de 11 de março de 1924. Colleção de Leis e Decretos do Estado de
Sergipe de 1924. Aracaju: Imprensa Official, 1924. p. 5.
202ESTADO DE SERGIPE. Decreto no 912 de 12 de novembro de 1925. Dá um novo regulamento ao Atheneu
Pedro II. Colleção de Leis e Decretos do Estado de Sergipe de 1925. Aracaju: Imprensa Official, 1939. p. 177-
178.
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do quinto ano, a Cosmografia. No ano seguinte, a carga horária dessas disciplinas foi

redefinida203: três horas/aulas para a Geografia Geral e, para as demais, três e duas horas/aulas

respectivamente.

203ESTADO DE SERGIPE. Decreto no 940 de 02 de julho de 1926. Dá um novo regulamento ao Atheneu Pedro
II Colleção de Leis e Decretos do Estado de Sergipe de 1926 a 1928. Aracaju: Imprensa Official, 1939. p. 316.

Fig 12 - Capa do livro didático de Joaquim Maria de Lacerda. Pequena Geographia da
Infancia.
Fonte: Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe.
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Já na Escola Normal “Rui Barbosa”204 estudou-se, no primeiro ano, a matéria Geografia Geral

e Corografia do Brasil e de Sergipe e, no segundo ano, Noções de Cosmografia. No terceiro,

quarto e quinto anos a Geografia não foi mencionada. Nesse programa constava ainda uma

orientação metodológica para o ensino da Geografia que:

(...) será ensinada como uma ciência da observação: o mapa, estará sempre à
vista.
Os acidentes da superfície, referidos em cada lição, serão reproduzidos no
quadro negro. Além do desenho cartográfico, deverá haver a modelagem, para a
representação dos acidentes geográficos necessários ao ensino da aula primária.
Maior desenvolvimento será dado à Corografia do Brasil, e a de Sergipe será
minuciosa205.

No âmbito da Geografia de Sergipe, os intelectuais sergipanos na década de 1920

ocuparam-se com a questão dos limites entre Bahia e Sergipe, temática discutida nas

publicações de João Antonio Pereira Barreto206, Limites de Sergipe e Bahia (1920), e Artur

Fortes207, Limites interestaduais. Sergipe-Bahia (1920), mas outro tema também foi

apresentado: Rio de Sergipe (1925), por Sebastião Carvalho e Clodomir Silva208.

Chegando aos anos trinta, a Geografia e História Pátria foram inculcadas nos escolares

primários sergipanos. O novo regulamento209 estabeleceu princípios para a sua execução, os

quais deveriam ser obedecidos pelas professoras primárias. As lições de Geografia, História e

Desenho deveriam acompanhar os passos do programa e a Cartografia era parte do Desenho.

O livro didático foi um simples instrumento de consultas para as classes mais adiantadas,

podendo ser consultado depois de bem explicadas e demonstradas as lições. No curso

propedêutico, a Geografia integrou o elenco das disciplinas com a seguinte carga horária: no

primeiro ano, Geografia Geral, três horas semanais; no segundo ano, Corografia do Brasil e

Noções de Cosmografia, três horas por semana. Já no terceiro e no quarto anos, a Geografia

204ESTADO DE SERGIPE.Decreto no 934 de 04 de maio de 1926. Dá um novo plano de ensino à escola Normal
“Rui Barbosa”. Colleção de Leis e Decretos do Estado de Sergipe 1926 a 1928. Aracaju: Imprensa Official,
1939. p. 161.
205ESTADO DE SERGIPE. Colleção de Leis e Decretos do Estado de Sergipe 1926 a 1928. Aracaju: Imprensa
Official, 1939. p. 164.
206Cf. GUARANÁ. op. cit. p. 130. O trabalho de João Antonio Pereira Barreto foi publicado em 1920, com 272
páginas, pela Imprensa Oficial. Sobre este trabalho consultar :Luiz Antonio Barreto. 2003. A Função da
estatística II – Gazeta de Sergipe; Cristiane Vitório de Souza. 2001. “A República das Letras” em Sergipe
(1889-1930); José Calazans. 1992. Aracaju e outros temas sergipanos.
207Idem, p. 39. O trabalho foi publicado no Correio de Aracaju de 13 de maio de 1920. Citado em outros estudos,
conforme apontados na nota anterior.
208CARVALHO, Sebastião; SILVA, Clodomir. “Rio de Sergipe”. 1921-1925. In: Revista do Instituto Histórico e
Geográfico de Sergipe. No 11 V. VI. Aracaju: Livraria Regina. p. 9-12.
209ESTADO DE SERGIPE. Decreto no 25 de 3 de fevereiro de 1931. Dá um novo Regulamento à Instrucção
primária do Estado. Decretos – Leis do Estado de Sergipe 1931. Aracaju: Imprensa Official, 1937. p. 50.
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esteve ausente. No programa da Escola Normal “Ruy Barbosa”, o ensino da Geografia deveria

ser auxiliado com o mapa, a cartografia, o campo e a viagem figurada. Tinha-se também o

material didático que dava suporte ao método utilizado: “(...) além dos livros necessários à

escripturação, disporá do material e mobiliario exigidos pelo ensino prático intuitivo das

materias especialmente de Physica, Chimica, Historia Natural, Pedagogia, Geographia,

Desenho, Trabalhos e Musica210”. O aluno, para ser admitido no Atheneu Sergipense, nesse

ano, precisava fazer o exame de admissão das seguintes matérias: Português, Matemática,

Geografia, História Pátria e Ciências Físicas e Naturais e prova oral de Geografia, sobre

nomenclatura e generalidades.

1.5.2 De 1938 a 1965: A autonomia e a definição do campo intelectual da Geografia

Em 1938 houve uma reestruturação do programa anterior 211 e o ensino da Geografia

local ganhou relevo no curso primário. Esse conteúdo foi ministrado em dois anos e meio e o

ensino da Geografia Geral e do Brasil em um ano e meio. Além dos conteúdos definidos para

cada ano, o programa212 orientou o trabalho docente, para que o ensino da Geografia não se

reduzisse a verbalismos nem à decoração. Sendo a Geografia uma ciência natural, o seu

ensino deveria estimular a observação direta ou indireta e enfatizar o elemento humano. No

primeiro ano, o ensino priorizou a Geografia local como ponto de partida para a compreensão

das condições de vida humana:

A primeira fase deste estudo é a geografia local, este é o seu ponto de partida,
utilíssimo e educativo, como fator do espírito de observação. Não se deve
esquecer que o que mais interessa é o elemento humano. Os acidentes têm mais
importância, quando relacionados com as condições de vida humana. Os meios
de comunicação, a indústria, o comércio, os graus de civilização, curiosidades
regionais, devem sobretudo ser postos em evidência213.

No segundo ano o ensino da Geografia versou sobre as diversas denominações dadas

às terras, águas e acidentes geográficos conhecidos. Para que os alunos aprendessem os sinais

da cartografia, estudou-se a representação da sala de aula, da planta da escola, observando-se

210DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE. Portaria no 01 de 13 de janeiro de 1938. Estabelece
programas e horários para todas as escolas primárias sergipanas. Diário Oficial do Estado de Sergipe. Aracaju,
13 de janeiro de 1938. p. 180.
211Idem.
212Ibidem.
213Idem, ibdem.



73

sempre a iluminação da sala e a escola em relação ao sol, pontos cardeais, orientação pelo

nascer e pôr do sol e orientação à noite pelo Cruzeiro do Sul. A compreensão desses

elementos proporcionou o desenvolvimento da noção de orientação e de representação

espacial, de forma a preparar o aluno para o estudo

(...) da planta da cidade (onde houver) em que se acha a escala. Posição dos
arrabaldes. Traçado do mapa de Sergipe, limitado ao desenho de sua
configuração perimétrica. Seus limites. Localização da capital, e da localidade
em que se acha a escola. Explicação de viagens, feitas pelos alunos, referendo-
se às cidades que conhecem e às vias de comunicação que há entre elas e que as
ligam á capital. Descrição das belezas naturais do Estado.214

No início do terceiro ano primário o ensino da Geografia enfatizou o

Município da escola, bairros, distritos, estradas. Acidentes geograficos locais:
edificações, comercio, transito, meios de transporte. Produtos naturais,
mercadorias, relações comerciais com a capital e com os municípios limitrofes.
Serviços públicos da cidade: correio, telegrafo, água, luz etc. O Estado de
Sergipe: limites, aspecto físico e clima. Estudo do mapa. Traçado da costa do
Estado, localizando o município da escola. População. Trabalho humano:
nucleos de população; agricultura, pesca, industria e comercio. Meios de
comunicação. Comercio interior e exterior, produtos que recebemos e que
exportamos. O litoral: portos, ilhas, farois. Traçado da linha da costa. Estações
balnearias. Organização administrativa do Estado, os municípios e as comarcas.
Montanhas e rios. Cidades mais importantes215.

Ao final do terceiro ano estudou-se o Brasil, seguido da Geografia Geral. No quarto

ano, deu-se continuidade ao estudo da Geografia Geral, seguido da do Brasil e finalizando

com o estudo dos países e capitais das Américas, Ásia, África e Europa.

Esse novo regulamento uniformizou ainda o ensino normal em todo o Estado e

estabeleceu que, na Escola Normal “Ruy Barbosa” e demais colégios ou institutos dessa

natureza, se observasse o programa por ele definido. Nesse programa a Geografia Geral foi

aplicada para os alunos do primeiro ano e, para os do segundo ano, a Geografia, Cosmografia

e Corografia do Brasil. Apenas ao final desse ano, na parte referente à Corografia do Brasil,

foi mencionado o estudo sobre Sergipe (História e Corografia)216. Em 1939, a disciplina

214DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE. Portaria no 01 de 13 de janeiro de 1938. Estabelece
programas e horários para todas as escolas primárias sergipanas. Diário Oficial do Estado de Sergipe. Aracaju,
13 de janeiro de 1938. p.180
215Idem.
216DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE. Expediente de 02 de março de 1938. Estabelece um novo
programa para as escolas normais. . Diário Oficial do Estado de Sergipe. Aracaju, 02 de março de 1938. p. 728.
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Geografia sofreu mais um ajuste no programa da Escola Normal “Rui Barbosa”217: continuou,

no primeiro ano, a Geografia Geral e, dentro desta, na parte referente ao Brasil, incluiu-se o

estudo de Sergipe (História e Corografia). Diferentemente do programa anterior, a Corografia

do Brasil deu início aos estudos geográficos do segundo ano, seguido das Noções de

Cosmografia. Nos anos posteriores a Geografia não foi citada. É possível perceber nesses

pequenos ajustes o redirecionamento da Geografia, que a partir dos anos de 1930 deixou de

focalizar os estudos sobre a Geografia Geral para focalizar o estudo do território brasileiro.

Esses ajustes refletem as mudanças nas finalidades da disciplina escolar, que

acontecem para atender a um público escolar diferenciado, tendo em vista as necessidades

sociais e culturais de uma época.

A importância da Geografia e a ênfase no estudo do território brasileiro são aspectos

analisados por Baía Horta, que fez uma leitura da educação no período de 1930 a 1945,

mostrando as finalidades do ensino naquele momento, a partir de um conjunto de práticas

exercidas pela escola. No programa de Reconstrução Nacional do Governo Vargas, a

educação passou a ser um problema de segurança nacional e o objetivo do ensino nesse

momento era formar o cidadão para a pátria. Nesse programa, a Geografia e a História, por

serem portadoras de um discurso que atendia aos interesses do momento, discurso esse que

enaltecia os aspectos físicos, as riquezas os valores morais do país, foram de fundamental

importância para o desenvolvimento da consciência patriótica no projeto de Educação do

novo governo: “(...) para a formação da consciência patriótica seriam utilizados de modo

especial os estudos de História do Brasil e Geografia do Brasil (...)”218. No caso específico da

Geografia do Brasil o seu valor “(...) para a educação cívica dos alunos foi defendido por

Delgado de Carvalho, membro da Comissão Nacional do Livro Didático e autor de um

manual de Geografia largamente utilizado na época”. As orientações propostas para o

estudo/ensino dessa disciplina enfatizavam: “o estudo do Brasil-território e do Brasil-povo é a

base científica de todos os demais estudos sobre a nacionalidade. (...) [Este estudo] leva a

estabelecer as bases científicas de uma educação cívica esclarecida e robusta, e não apenas

217DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE. Portaria no 99 de 03 de março de 1939. Determina um novo
programa para as escolas normais. Diário Oficial do Estado de Sergipe. Aracaju, 03 de março de 1939. p. 779.
218HORTA, José Silvério Baía. 1984. O hino, o sermão e a ordem do dia: o regime autoritário e a educação no
Brasil (1930–1945). Rio de Janeiro: Editora da UFRJ. p. 181.
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ingênua, superficial, ‘ufanista’ e cega”219. Rocha argumenta que somente nos anos trinta a

ideologia nacionalista patriótica permeou o discurso geográfico:

Sem dúvida alguma, se pretendeu em que em alguns momentos da história
brasileira que a geografia escolar contribuísse para incutir a ideologia do
nacionalismo patriótico (a exemplo do período em vigorou o Estado Novo e as
políticas estatais eram marcadamente nacionalistas, inclusive as voltadas para o
campo educacional) tão necessária era para a expansão das relações capitalistas
no país, porém as evidências históricas nos levam a crer que não foi este o
principal objetivo que animou os nossos legisladores quando resolveram incluir
o ensino desta disciplina pela primeira vez em nossas escolas220.

Conforme Baía Horta, os valores nacionalistas e patrióticos deveriam ser transmitidos

às crianças desde a tenra idade e os livros didáticos produzidos nesse tempo foram portadores

dessa ideologia, levando aos escolares a idéia de amar a pátria acima de tudo, de não falar mal

do seu povo, ser temente a Deus e ainda ser cumpridor dos seus deveres221. A efetivação desse

discurso requereu mecanismos de controle que estabeleceram as condições de produção,

importação e a utilização dos livros didáticos, de forma que os impressos produzidos sem a

autorização prévia do Ministério da Educação não poderiam ser adotados nas escolas pré-

primárias, primárias, normais, profissionais e secundárias de toda a República. Mesmo os

editados pelos poderes públicos não estiveram isentos daquela autorização222.

Segundo Andrade, os anos 30 para a Geografia foram importantes, porque nesse

período se estruturou e se tornou autônomo o estudo da Geografia brasileira. Entretanto, no

primeiro período do Estado Novo, “(...) procurou-se despolitizar a geografia, fazendo com que

a citada disciplina se tornasse uma análise de descrições de paisagens, diminuindo a

influência dos geopolíticos e do próprio Delgado de Carvalho (...)”223. Segundo esse autor,

esse período permitiu ainda o desenvolvimento do trabalho de campo e o conhecimento de

várias áreas do país por meio de pesquisas feitas nas assembléias gerais da Associação dos

Geógrafos Brasileiros (AGB), de artigos publicados na Revista de Geografia do Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e de teses de doutorado e de livre-docência

defendidas na Universidade de São Paulo (USP). Permitiu também a criação das faculdades

de Letras e Educação, quando o ministro Francisco Campos, com o Decreto no 19.851, de 11

219DELGADO DE CARVALHO apud HORTA. p. 182.
220ROCHA, 1996. op. cit p. 161.
221HORTA. op. cit. p. 58.
222DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE. Decreto-Lei 1006 de 30 de dezembro de 1938. Estabelece as
condições de produção ou a importação de livros didáticos. Aracaju, 5 de fevereiro de 1939. p. 346.
223ANDRADE, Manuel Correa de. 2001. Trajetória e compromissos da geografia brasileira. In: CARLOS. Ana
Fani Alessandri.(Org.). A geografia na sala de aula. São Paulo: Contexto. (Repensando o ensino). p. 11.
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de abril de 1931, modificou a estrutura do ensino superior brasileiro introduzindo o sistema

universitário.

Através desse Decreto foram criadas as faculdades de Educação, Ciências e
Letras, espaço acadêmico que passou a abrigar, dentre outros cursos, o de
Geografia. As duas primeiras instituições organizadas sob as novas regras foram
a Universidade de São Paulo (1934) e a Universidade do Distrito Federal,
absorvida em 1938 pela Universidade do Brasil, atual UFRJ224.

Nessas instituições o curso de História e Geografia – graduação única – integrou a lista

de cursos recém-criados, sendo a maioria dos professores contratados da Europa. “A

contribuição desses novos cursos seria inquestionável em se tratando da difusão de uma

ciência geográfica de orientação moderna, tanto no campo da pesquisa aplicada quanto para o

ensino secundário de Geografia”225. Os egressos daquela graduação estavam habilitados a

ensinar as duas matérias e tornaram-se fator de mudança cultural em todos os lugares por

onde passaram. Reafirmando esse entendimento,

(...) o Estado Novo valorizou sobremaneira a ciência geográfica e sobretudo a
disciplina geografia, fato que pode ser percebido através da criação dos
primeiros cursos de formação de geógrafos, não por coincidência em
instituições de ensino públicas (Universidade de São Paulo e Universidade do
Brasil), bem como a criação de órgãos estatais, a exemplo do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística) e do CNG (Conselho Nacional de
Geografia) que muito iriam contribuir para a consolidação dessa ciência e de
sua congênere escolar no Brasil226.

Foi importante, nesse período, a forte atuação do IBGE, que “(...) desenvolveu ações

de disseminação do conhecimento numa escala mais geral, que visavam um público mais

específico, os formadores de opinião das gerações futuras, o corpo docente dos níveis de

ensino”.227 Outra instituição de igual importância foi a AGB, criada em 1934, em São Paulo,

responsável pela difusão dos conhecimentos geográficos no Brasil e que deu grandes

contribuições às discussões sobre o ensino escolar da Geografia. Andrade ressaltou a grande

contribuição da AGB para o desenvolvimento da geografia brasileira:

224ROCHA, 2000. op. cit. p. 132.
225Idem.
226ROCHA 1996. op. cit. p. 255.
227Cf. ALMEIDA, Roberto Schmidt; ABRANTES, Vera Lúcia. [199?]. IBGE: Fragmentos da Memória de
Disseminação da Geografia e Estatística 1938-1978. CD rom.
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(...) decorre do fato de que ela reunia geógrafos de pontos diversos do País, para
debaterem temas e questões e realizar, em conjunto, trabalhos de pesquisa de
campo; divulgava os métodos e técnicas e também os princípios dominantes nos
centros adiantados. Ela difundiu métodos de trabalho numa época em que não
havia cursos de pós–graduação em Geografia, contribuindo para consolidar a
formação dos geógrafos mais novos ou menos experientes228.

Em Sergipe, a Diretoria Estadual de Estatística, criada em 1931, “(...) dava substância

ao Estado e garantia sua visibilidade para o resto do país e do mundo (...)”229, uma vez que a

estatística naquele momento, além de ser um importante meio de divulgação dos feitos

governamentais, proporcionou o conhecimento amplo e sistematizado das variadas

modalidades da vida do Estado. As publicações desse órgão tinham um forte conteúdo

geográfico e analisavam os municípios sergipanos através de procedimentos estatísticos. O

Estado de Sergipe em 1934230 apresenta uma síntese da vida sergipana, envolvendo: resumo

corográfico do Estado, situação física, climatologia, população, divisão eclesiástica,

criminalidade, divisão administrativa, justiça, instrução, assistência, asilos e recolhimentos,

imprensa e bibliotecas, diversões públicas, finanças, agricultura e pecuária, indústria,

estatística predial, vias de comunicação, usinas de eletricidade, comércio, movimento da junta

comercial e crédito da previdência.

Através do Serviço Geográfico do Estado, em fase de estruturação, o Interventor

Eronides de Carvalho possibilitou o cumprimento da Lei Nacional no 311 que exigia a

elaboração dos mapas municipais, que até o momento não existiam,

O serviço está pronto, tendo a exposição, que do mesmo foi feita, se encerrando
no dia 30. Resta-nos, agora, elaborar a carta geral do Estado, e criar o serviço
geográfico de Sergipe, cujas bases estruturais estão sendo estudadas pelo
Diretório regional de Geografia. Em matéria de mapas municipais, também
nada tínhamos. Hoje, todos os municípios sergipanos possuem sua carta,
obedecendo aos requisitos mínimos exigidos pelo Conselho Nacional de
Geografia231.

228ANDRADE, Manuel Correia de. 1987. Geografia – Ciência da Sociedade: uma introdução. São Paulo: Atlas.
p. 92.
229Cf BARRETO, Luiz Antonio. 2003. A função da estatística (V). Gazeta de Sergipe. Aracaju, 13 de maio de
2003. O Interventor Federal, Augusto Maynard criou a Diretoria Estadual de Estatística, através do Decreto 85,
de 23 de novembro de 1931.
230COUTO, Deolindo. 1936. Prefácio. In: SERGIPE. Departamento Estadual de Estatística. O Estado de Sergipe
em 1934. Aracaju: Seção de artes gráficas da Escola de Artífices de Sergipe. Conforme o prefácio dessa obra,
escrito pelo seu diretor Deolindo Couto, foi a primeira publicação, desde a criação e vigência do citado
departamento. Ressaltou ainda a importância da Estatística como fator essencial de divulgação, ao tempo em
destacou a grande visão do ilustre chefe de Estado em apoiar publicação do citado trabalho.
231Estado de Sergipe/Departamento de Propaganda e Divulgação de cinco anos de governo do Interventor
Eronides de Carvalho, 1940.
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Não obstante a estatística estar em voga, nesse período começaram a surgir

trabalhos/autores de Geografia de Sergipe com outras temáticas: Sampaio, em 1934,

apresentou A Escola Geográfica e a Sociedade Brasileira232; Maury lançou, em 1936, pela

Diretoria de estatística da produção, um álbum de estampas intitulado O Cretáceo de

Sergipe233; Bezerra234, em 1938, defendeu a tese Da Terra, apresentada à Congregação do

Atheneu Sergipense. A questão dos limites ainda se fazia presente nas publicações de Prado,

Limites de Sergipe: discussão entre louvados235 e de Prata, Limites de Sergipe236.

Nos anos de 1940, novos temas foram apresentados por intelectuais/professores

vinculados ao Atheneu Sergipense, oriundos de diversos campos do saber: o engenheiro e

professor Porto publicou três obras: Cidades, vilas e povoados237 (1940), pela Imprensa

Oficial; Os planos de urbanismo e sua Aplicação ás cidades sergipanas238 (1943) e os

Estudos sergipanos II – a cidade do Aracaju 1855-1867239 (1945). Este último constitui

ensaio sobre a evolução urbana de Aracaju. Em 1941 o professor Bezerra lançou mais duas

obras: uma pela Imprensa Oficial, A Doutrina Possibilista em Geografia Humana240, e a

segunda pela Papelaria Comercial, Unidade Étnica241.

Os livros didáticos responsáveis pela difusão dos conhecimentos geográficos

abordaram a Geografia do Brasil e Geral e foram produzidos em São Paulo, Rio de Janeiro e

Porto Alegre. Nos acervos pesquisados encontraram-se alguns deles, que provavelmente

deram suporte a práticas escolares a partir dos anos trinta: a edição de 1932, da Pequena

Geographia da Infância242, do professor Joaquim Maria Lacerda, para uso das escolas

232SAMPAIO, Carlos Alberto. 1934. A Escola Geográfica e a Sociedade Brasileira. Aracaju: Secção de Artes
Gráficas da Escola de Aprendizes Artífices. O trabalho, fruto do sexto ano ginasial do Colégio Atheneu Pedro II,
foi apresentado e lido na aula de Sociologia, regida pelo professor Florentino Menezes, que o considerou de
grande valor, denotando esforço, estudo e talento do aluno.
233MAURY, Carllota Joaquina. 1936. O cretáceo em Sergipe. Rio de Janeiro: Diretoria de estatística de
produção, 1936.
234BEZERRA, Felte. Da terra. Aracaju, 1938. Tese apresentada à Congregação do Atheneu Sergipense, para
concorrer ao lugar de catedrático de Geografia. Segundo o autor esse trabalho é uma contribuição ao estudo das
translações continentais com argumentos geofísicos, geológicos e geodésicos.
235PRADO, Ivo do. 1932. Limites de Sergipe – Discussão entre louvados. Aracaju: Imprensa Oficial.
236PRATA, Gervásio. 1933. Limites de Sergipe. Memória sobre os limites do Estado de Sergipe com a Bahia.
Aracaju: Imprensa Oficial.
237PORTO, Fernando de Figueiredo. 1940. Cidades, vilas e povoados. Aracaju: Imprensa Oficial. A pesquisa foi
apresentada no congresso organizado pelo próprio autor, membro do D.R.G/Aracaju. A obra é composta de três
partes: a relação alfabética dos municípios com a divisão distrital e respectivos povoados, relação das vilas e
indicação dos municípios a que pertencem.
238PORTO, 1943. Os planos de urbanismo e sua Aplicação às cidades sergipanas. Revista de Aracaju. no 01.
239PORTO, 1947. Estudos sergipanos II – a cidade do Aracaju 1855-1867. Aracaju: Livraria Regina.
240BEZERRA, Felte. 1941. A Doutrina Possibilista em Geografia Humana. Aracaju: Imprensa Oficial.
241BEZERRA, 1941. Unidade étnica: s/Ed.
242LACERDA. op. cit.
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primárias, e as Lições de Geografia para o uso dos alunos do Colégio N. S. da Glória243,

publicada em 1933, com o conteúdo apresentado em catorze pontos, sendo que doze tratam da

Geografia Geral e dois pontos são referentes ao Brasil. O livro não revela a sua autoria. A

Geografia244 para a primeira série, de Luiz Gonzaga Lenz, editada em 1937 pela editora

Saraiva & Cia foi outra obra que certamente circulou entre os escolares da época. O conteúdo

trata da Geografia Geral e está dividido em três partes: 1- Prolegômenos-Geografia

Matemática, envolvendo o estudo da terra, do espaço, a lua, constelações; 2- Geografia Física,

que estuda toda a parte de relevo da terra; 3- Práticas de Geografia, envolvendo a

demonstração de experiências com o telúrio e o pêndulo de Foucault, determinação da

latitude, longitude, orientação, escala, representação.

243COLÉGIO NOSSA SENHORA DA GLÓRIA. 1933. Lições de Geografia para o uso dos alunos do Colégio
N. S. da Glória. Aracaju: Estabelecimento gráfico José Lins de Carvalho.
244LENZ. Luiz Gonzaga. 1937. Geografia - 1a série. São Paulo: Saraiva & Cia. As marcas de seu uso deixam ver
que o livro foi adquirido na Livraria Regina, que pertenceu à aluna Maria Lúcia Garcez Dória, do Colégio Nossa
Senhora de Lourdes, em 16 de março de 1938, e foi doado ao Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe por
Epifânio Dórea, em 13 de novembro de 1956.

Fig. 13 -.Capa do livro didático do Colégio Nossa Senhora da Glória.
Lições de Geografia.
Fonte: Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe.
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A Chorographia do Brasil245, 26a edição, de autoria do professor catedrático do

Instituto de Educação do Distrito Federal, Mario da Veiga Cabral, circulou também nas

escolas do nosso Estado. Dentro dos padrões corográficos, o seu conteúdo foi dividido em

duas partes: a primeira trata das fronteiras, fusos horários, estrutura geológica, orografia,

litoral, potamografia, formações lacustres, climas, produções, superfície, população, raças,

línguas, habitação, alimentação, governo, divisão administrativa, as regiões brasileiras, os

serviços públicos, agricultura, indústria, comércio, os transportes, os meios de comunicação e

a defesa nacional; a segunda parte descreve detalhadamente os Estados brasileiros.

Muito embora não se tenha realizado um estudo sobre a utilização dos livros didáticos

e sobre os colégios que os adotaram, as marcas de uso encontradas nessas publicações, além

de revelarem seus itinerários, mostram que foram adotados nas escolas de Sergipe:

(...) os materiais impressos deixam ler as marcas de usos prescritos e de
destinatários visados. Fornecem indícios sobre as práticas escolares que
formalizam nos seus usos, mas têm o seu peso documental fortemente
demarcado por sua relação com as estratégias de que são produto. O que
significa dizer que as informações que fornecem sobre as práticas escolares são
mediadas por sua configuração como produto daquelas estratégias246.

As marcas de uso feitas pela aluna Maria Jasmin, em seu livro Noções de Geografia

do Brasil II parte247, de autoria de Affonso Guerreiro Lima, publicado em 1937, pela Editora

Globo, deixam ler que o livro foi utilizado no curso normal do Colégio Sagrado Coração de

Jesus (C.S.C.J.), em Estância (SE), no ano de 1941. Essa obra, aprovada em 1911 pelo

Conselho de Instrução Pública, foi completamente reformada e adaptada ao programa da

Escola Normal, Escolas Complementares e Colégios Elementares, tendo integrado a relação

dos livros didáticos definidos pelo Departamento de Educação para subsidiar o ensino da

Corografia do Brasil.

245CABRAL, Mario da Veiga. 1941. Chorographia do Brasil. São Paulo: Livraria Jacintho. Diante do sucesso e
aceitação da citada obra, o editor Livraria Jacintho redigiu uma nota dizendo: “A grande acceitação que logrou
obter esta obra esgotando-se rapidamente vinte e cinco edições no prazo de vinte e cinco annos, justifica a actual
edição com a qual entra este importante trabalho no seu 260o milheiro. Jamais se observou successo idêntico em
obras didáticas. De setembro de 1916 a setembro de 1941 esgotaram-se 250 milheiros desta obra. A julgar pelo
estrondoso successo das edições anteriores, é de esperar que não me seja menor o êxito da actual”.
246CARVALHO, 2000. op. cit. p. 168/169.
247LIMA. Affonso Guerreiro. 1937. Noções de Geografia do Brasil II parte. Porto Alegre: Editora Globo.
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Fig. 14 - Capa do livro didático de Luiz Gonzaga Lenz. Geografia 1a série.
Fonte: Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe.
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O seu conteúdo versa inicialmente sobre a Corografia do Brasil e em seguida descreve os

seguintes aspectos: da situação geográfica, do relevo, do litoral, da hidrografia, clima,

recursos naturais, populações, recursos econômicos, regiões naturais, organização política,

descrição dos Estados. Os alunos do primeiro ano da Escola Normal “Ruy Barbosa”

estudaram a Geografia Geral, 1a série248, pelo livro de Aroldo de Azevedo.

Para o ensino primário, o Departamento de Educação anunciou que os livros didáticos

eram de “aquisição relativamente fácil e que satisfazem em todos os pontos de vista” 249.

Ressaltou que alguns livros de uso tradicional foram conservados e “podem ser utilizados com

proveito, desde que o professor, não se afaste das bôas normas pedagógicas”250: Texto Atlas

de Geografia, de Delgado de Carvalho; Geografia Atlas, da Editora FTD; Pontos de Geografia

e História, de Gaspar Freitas e a Pequena Geografia da Infância, de Joaquim Maria Lacerda.

Ao longo dos anos de 1940, os programas escolares da Escola Normal Ruy Barbosa

salientaram o estudo da Geografia Geral em seu primeiro ano, e, no segundo ano, a

Corografia do Brasil e Noções de Cosmografia. No conteúdo do segundo ano foi proposto o

estudo “sumário” dos diversos Estados brasileiros, envolvendo a fisiografia, a descrição

política e a geografia econômica251. Quanto ao ensino primário, a ausência de estudos de

Geografia de Sergipe foi alvo de crítica e denúncia do professor José Cruz, que o analisou no

período de 1943 a 1945 e defendeu a idéia de um ensino menos teórico e mais prático, voltado

para as necessidades econômicas e sociais de cada região brasileira, em seus múltiplos

aspectos. A efetivação dessa idéia exigia “(...) um programa distinto para cada região

geográfica ou seja, em cada unidade federada, [existiria] um programa para a sua capital,

outro para as cidades do interior, sedes municipais, e outros para os povoados e

distritos(...)”252. A Geografia Regional seria a peça fundamental, porque possibilitaria ao

aluno o desenvolvimento de uma habilitação sobre as atividades econômicas da região, para

que pudesse ser um cidadão útil ao Brasil: “(...) o ensino da geografia regional (física e

econômica), com a necessária orientação do Conselho Nacional de Geografia, teria um

alcance surpreendente, caso tentasse incluí-la nos programas escolares”253. Cruz mostrou e

248DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE. Aracaju, 8 de março de 1942. p. 2
249DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE. Aracaju, 5 de dezembro de 1943. p. 3
250Idem.
251DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE. Expediente do dia 08 de março de 1941. Aracaju, 08 de abril
de 1941. p. 2
252CRUZ, José. 1947. Aspectos estatísticos do ensino primário sergipano 1943–1945. Aracaju: Imprensa Oficial.
(Estudos Sergipanos V). p. 34
253Idem. p. 37
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criticou a forma pela qual a disciplina Geografia foi ministrada nas nossas escolas primárias:

“Alunos há que sabem onde fica a China mas desconhecem os topônimos e a importância

econômica das cidades do seu Estado natal!”254. Essa afirmação confirma o entendimento de

que nas nossas escolas não se ensinava a Geografia local, mas é importante destacar que nos

anos de 1940 vigoraram nas escolas sergipanas os programas publicados com a Portaria de 13

de janeiro de 1938255, em que o estudo da Geografia local foi priorizado. Talvez a crítica do

professor Cruz deva-se ao fato de, por um lado, o ensino da referida disciplina não ter

evidenciado o enfoque por ele assinalado, de ressaltar as potencialidades locais e de

desenvolver habilidades de trabalho para a conquista da cidadania. Por outro lado, tal

afirmação revelaria também um distanciamento entre a intencionalidade das normas, o

preparo pedagógico e a prática dos professores. Ainda pode-se acrescentar a falta de livros

didáticos atualizados, referentes a Sergipe, que pudessem subsidiar as atividades docentes.

Já as disciplinas do curso Normal, depois da publicação dos programas de 1938,

passaram por pequenas modificações em termos de ajustes de carga horária, de forma a

atender à tônica do momento, que era o estudo do Brasil, mas os documentos pesquisados não

registram alterações de conteúdos. Na Escola Normal “Ruy Barbosa”, por exemplo, a

designação das bancas examinadoras para as provas finais dos exames de segunda época

mostra as disciplinas integrantes do currículo do ano de 1943: Geografia Geral, Corografia do

Brasil e Noções de Cosmografia256. O quadro de horários das disciplinas estabelecido para

essa escola mostrou que, em 1943, a Geografia Geral foi aplicada para os alunos do primeiro

ano e, a Corografia do Brasil, para os do segundo ano257. No terceiro, quarto e quinto anos a

Geografia não foi estudada. Nesse ano, os alunos da escola de Comércio “Conselheiro

Orlando” estudaram, no primeiro ano, a Geografia Geral e, no segundo ano, a Corografia do

Brasil258. Ainda em 1943 a Geografia teve o seu conteúdo alterado. A Direção Geral do

Departamento de Educação chamou a atenção dos professores de todos os estabelecimentos

254CRUZ. op. cit. p. 37.
255DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE. O Diretor do Departamento de Educação determina que
sejam observados os programas publicados com a Portaria no 01 de 13 de janeiro de 1938. Diário Oficial do
Estado de Sergipe. Aracaju, 18 de junho de 1943. p. 4.
256DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE. Portaria no 02 de 12 de fevereiro de 1943. Determina as
bancas examinadoras para as provas finais para os exames de segunda época. No caso das disciplinas Geografia
geral, Corografia do Brasil, e Noções de Cosmografia tiveram como examinadoras as professoras: Maria
Estefânia Cardoso, Maria Bastos Bezerra e Dalva Prado Fontes. Diário Oficial do Estado de Sergipe. Aracaju 13
de fevereiro de 1943. p. 2.
257DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE. Aracaju, 07 de março de 1943. p. 8.
258DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE. Quadro de Horários da Escola do Comércio “Conselheiro
Orlando”, para o ano de 1943. Diário Oficial do Estado de Sergipe. Aracaju, 13 de março de 1943. p. 8.
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de ensino para considerar, em seus ensinamentos, a criação dos territórios federais do Amapá,

Rio Branco, Guaporé, Ponta Porá e Iguassu259.

Em 1944, a Geografia Geral e a Corografia do Brasil apareceram ainda, no horário

definido para a Escola Normal “Ruy Barbosa”260. Em 1945, a Escola Normal “Ruy Barbosa”,

agora, Instituto Pedagógico “Rui Barbosa” designou, para as bancas das provas finais orais e

práticas de Geografia Geral, Corografia do Brasil e Noções de Cosmografia, os professores

Maria Bastos Bezerra, Cônego José Carvalho Soares e José Calazans Brandão da Silva261. A

partir de 1938, a Geografia de Sergipe foi priorizada no curso primário. No ensino normal e

secundário, os saberes pertinentes à Geografia do Brasil tiveram sua carga horária ampliada,

de forma a atender à tônica do momento, que era o conhecimento do território brasileiro.

Tendo em vista a sua função, a geografia escolar tornou-se uma das disciplinas mais

importante no currículo escolar brasileiro.

Dentro dos preceitos da Geografia moderna, em 1948 o professor Lúcio Castro lançou,

no mercado escolar, Sala ambiente de Geografia (curso secundário)262. A obra, encontrada no

IHGS, conforme consta em seu prefácio, constituía proposição metodológica para o ensino de

Geografia no curso secundário e oferecia aos docentes sugestões para tornar melhor a

aprendizagem dos educandos:

(...) está fora de dúvida a importância do ambiente como agente dos mais
essenciais na aprendizagem. O educando “sente” ou compreende mais
facilmente a matéria que estuda se estiver no ambiente dessa matéria, isto é,
num recinto instalado de tal maneira, que nêle tudo lembre ou estabeleça
relação com a disciplina que se quer ensinar. Materiais que permitam a
reprodução experimental – com aparelhos e outros recursos – fenômenos
geográficos, que pela sua distância ou inacessibilidade não podem ser
observados diretamente, in natura, bem como, meios que possibilitem,
principalmente pela objetivação, a reconstituição das diversas paisagens que
formam os grandes quadros geográficos. Para o eficiente ensino da Geografia é
necessário, pois, um recinto especialmente preparado para êsse fim, onde os
educandos encontrem aparelhagem e material didáticos que lhes facilitem a
aprendizagem dessa ciência, quer pela motivação quer pela correlação com o
real. Daremos a seguir algumas sugestões para a instalação que permitam ao
educando uma boa aprendizagem da disciplina. A geografia, ciência de

259DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE. Expediente do dia 13 de outubro de 1943 que reproduziu o
Decreto - Lei Federal criando em partes desmembradas dos Estados do Pará, do Amazonas, do Mato Grosso, do
Paraná e de Santa Catarina os Territórios Federais do Amapá, do Rio Branco, do Guaporé, de Ponta Porá e do
Iguassu. Diário Oficial do Estado de Sergipe. Aracaju, 13 de outubro de 1943. p. 2.
260DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE. Aracaju, 11 de março de 1944. p. 4.
261DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE. Aracaju, 11 de novembro de 1945. p. 4.
262SOARES, Lúcio Castro. 1948. Sala ambiente de Geografia (curso secundário). Rio de Janeiro: Serviço
Gráfico do IBGE.
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observação por excelência, requer para seu ensino uma objetivação bem
acentuada. É preciso criar-se nas escolas ambiente apropriado à sua
aprendizagem, onde o educando adolescente encontre elementos motivadores
que os entusiasmem pelo estudo geográfico, se bem que o laboratório da
Geografia seja a própria Terra, o seu ensino nem sempre pode ser ministrado no
campo, nem estudantes e professôres podem deslocar-se pelo mundo afora,
estudando in loco os fatos geográficos, como seria o ideal. Daí a conveniência
de criar-se dentro da escola a sala ambiente de geografia. Nela deverão existir
todos os meios de salas-ambiente ou gabinetes de Geografia para o curso
secundário, em também, sôbre a seleção da aparelhagem e material didático
indispensáveis ao se ensino. O autor sugere como deve ser as instalações, o
mobiliário do aluno, do professor, mapoteca e porta mapas, estantes e armários,
aparelhagem didática, globo suspenso etc. além de listar os diversos aparelhos
descreve a sua utilidade para o ensino da geografia263.

O autor entendia que o aluno compreende melhor a matéria se estiver num ambiente

devidamente equipado com globos, mapas e aparelhos que permitam a reprodução

experimental dos fenômenos geográficos, por isso defendeu a criação da sala ambiente ou de

um gabinete para os estudos de geografia, para o curso secundário. Esta publicação mostra o

novo enfoque que foi dado à matéria em questão.

Outras publicações foram apresentadas: Cruz, em 1949, lançou o Conceito de

Povoado Brasileiro: contribuição ao seu estudo264, publicado pela Livraria Regina. Outros

trabalhos de forte conteúdo geográfico saíram do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística/Departamento Estadual de Estatística: Municípios de Sergipe 265, produzida em

1942, e Sergipe e seus municípios (1944)266.

263SOARES. op. cit. p. 3.
264CRUZ, José. Conceito de Povoado Brasileiro: contribuição ao seu estudo. Aracaju: Livraria Regina. 1949.
265Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/ Departamento Estadual de Estatística. 1942. Municípios de
Sergipe. Aracaju: A obra foi apresentada na 2a exposição Nacional de Educação, Cartografia e Estatística de
Goiânia em 1942.
266Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Departamento Estadual de Estatística. 1944. Sergipe e seus
municípios. Aracaju: Departamento Estadual de Estatística. 211p. O seu diretor, João Carlos de Almeida, ao
prefaciar a obra comenta que muito embora a presente publicação esteja com outro nome, nada mais é que uma
reedição de Municípios de Sergipe e destaca que o novo título justifica-se apenas pela inclusão de uma parte
informativa acerca da administração federal, estadual e municipal, da organização eclesiástica e das instituições
culturais e órgãos de classe. Colaboraram na elaboração desse trabalho, José Calazans e Epifâneo Dórea.



86

Afonso Guerreiro

Fig. 15 - Capa do livro didático de A G. Lima. Noções de Geografia II parte Brasil.
Fonte: Acervo particular da autora
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Com o fim do Estado Novo e a promulgação da Constituição de 1946, Toledo afirma

que:

(...), retomava-se para a educação a orientação descentralista e liberal da Carta
de 1934: os Estados voltavam a ser a instância competente para organizar seus
respectivos sistemas de ensino, respeitadas as diretrizes e bases da educação267.

Nessa fase de transição o ensino primário nacional passou a ser regido pelo Decreto-

Lei no 1058 de 31/09/1946, que estabeleceu, através da Lei Orgânica do Ensino Primário, as

suas finalidades:

(...) proporcionar a iniciação cultural que a todos conduza ao conhecimento da
vida nacional, e ao exercício das virtudes morais e físicas que a mantenham e a
engrandeçam, dentro de elevado princípio de fraternidade humana; oferecer de
modo especial às crianças de sete a doze anos, as condições de equilibrada
formação e desenvolvimento da personalidade; elevar o nível de conhecimentos
úteis à vida na família, à defesa da saúde e à iniciação no trabalho268.

Mas esse novo decreto não se estabeleceu imediatamente em Sergipe. Ainda em 1949

o Ensino Normal sofria adaptações de forma a atender às exigências da nova Lei Orgânica

Federal para aquela modalidade de ensino definindo em termos metodológicos os aspectos

que deveriam ser considerados para o ensino da matéria em questão:

História e objetivo do ensino da Geografia. Conceito antigo e atual da
Geografia. Valor educativo e cultural da Geografia. Suas relações com diversos
ramos do conhecimento humano. Necessidade de organização da matéria a fim
de atender a evolução dos interesses naturais do educando e as diferenças
individuais. Principais recursos empregados no ensino da Geografia. A
observação. A objetivação e a demonstração. Elementos auxiliares. Motivação e
material. Métodos empregados pelo ensino da Geografia. O método e a matéria
em cada série. Fixação e verificação da aprendizagem269.

Ao final dos anos de 1950, A Educação em Sergipe270 foi objeto de estudo do

professor Mendonça, que criticou o ensino da Geografia. No tocante ao ensino primário, as

267TOLEDO, Maria Rita de Almeida. 2001. Coleção Atualidades Pedagógicas: do projeto político ao projeto
editorial (1931-1981). São Paulo: PUC. Tese de Doutorado em Educação: História e Filosofia da Educação. p.
237.
268NÓBREGA, Vandick Londres da. 1952. Enciclopédia da Legislação do Ensino. São Paulo: Revistas dos
Tribunais. p. 306.
269DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE. Portaria 510 de 28 de Julho de 1949. Aracaju, 4 de agosto de
1949. p. 5.
270MENDONÇA, Nunes. op. cit. Nesse trabalho o autor analisa a educação em Sergipe, sob o olhar de Fernando
de Azevedo. Referenciando-se neste autor, Mendonça defendeu a idéia de que o Estado não possuía um sistema
de ensino e sim uma rede educacional de ensino. Pois um sistema educacional envolve uma pluralidade de
organizações públicas e particulares. Muito embora o professor Nunes Mendonça tenha sido enfático em sua
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matérias Geografia e História foram ensinadas apenas no curso primário elementar, muito

embora o currículo estabelecido nacionalmente pelo Decreto-Lei no 8.529271 tivesse

determinado que o ensino primário deveria ser ministrado em dois cursos sucessivos: o

elementar e o complementar. Neste último, a Geografia Geral e a História do Brasil seriam

trabalhadas em um nível de aprofundamento maior que no curso elementar. Criticou, ainda, o

professor, o fato de o currículo determinado por aquele decreto não ser aplicado nas escolas

primárias sergipanas, pois “vigoram ainda, de fato, os programas oficiais estabelecidos pela

Portaria no1, de 13 de janeiro de 1938”272. Mostrou, com essa afirmação, o distanciamento

existente entre o que a lei estabelecia e a realidade das escolas sergipanas e descreveu,

referenciando-se às visitas in loco, como foram ensinadas a História e a Geografia nos

colégios dos anos de 1950. No caso do ensino da História comentou que era “subministrado”

e desvinculado da experiência da criança, sendo reduzido

(...) à simples divulgação de informações abstratas para a fixação de nomes,
datas e episódios isolados, sem a compreensão inteligente dos fatos e dos
valores históricos. Processa-se a aprendizagem (se é que se pode falar em
aprendizagem) sem o menor apêlo aos interesses do aluno, completamente
divorciada dos aspectos atuais da vida brasileira, e sem articulação alguma
com o ensino da geografia (grifo meu)273.

Do mesmo modo que a História, a Geografia apresentou as suas deficiências, sendo o

seu ensino distante da realidade do aluno:

(...) O ensino da geografia, que, tendo como ponto de partida o meio onde vive a
criança, se deveria proceder a ligação com o da história, de acordo com as fases
da evolução infantil e com as técnicas mais convinháveis, é igualmente
insatisfatório, sob o ponto de vista educativo. Constitui, tão somente, um
martirizante decorar de acidentes geográficos e de nomes de cidades, destituído
de qualquer sentido objetivo274.

A rigor, o entendimento do professor Mendonça em relação às disciplinas

mencionadas possibilitou-lhe a seguinte conclusão: “Poder-se-ia dizer, sem receio, que as

afirmação, mas em outro momento destacou a evolução do número de unidades escolares em Sergipe, de 1933,
com o total de 433, até 1953 com 814 unidades de ensino de vários níveis: federal, estadual, municipal e
particular.
271NÓBREGA. op. cit. p 306. O Decreto-Lei no 8.529, de 2 de janeiro de 1946 – Lei Orgânica do ensino
primário, definiu as bases de organização do ensino primário em dois níveis: o elementar, que incluiu a
Geografia e a História, e o complementar, que incluiu, além da Geografia e História que seriam dadas em um
nível de aprofundamento maior que no primeiro curso, Noções de Geografia Geral e História da América. p. 306.
272MENDONÇA. op. cit. p. 135.
273Idem. p. 127.
274Idem. p.128.
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tarefas de história e geografia são ineducativas e até deseducativas. Não fazem senão, usando

as palavras de Rui Barbosa, ‘oprimir, cansar, e estupidificar a infância, em vez de esclarecê-la

e educá-la’”275.

275MENDONÇA. op. cit. p. 128.

Fig. 16 - Capa do livro didático de Aroldo de Azevedo. Geografia Geral.
Fonte: Acervo do Gabinete de Leitura de Maruim.



90

Como se pode verificar, no âmbito da escola primária, o Decreto-Lei no 1058 de 31/09/1946

vigorou oficialmente. Nos documentos pesquisados não se conseguiu observar indícios de

mudanças no programa do ensino primário, vigorando o de 1938, como afirmou-se

anteriormente, fato que não possibilita a discordância do que foi registrado pelo professor

Nunes Mendonça.

A Geografia e a História estiveram presentes nos cursos da Faculdade Católica de

Filosofia de Sergipe (FAFI), criada em 25 de março de 1951, por iniciativa da Arquidiocese

de Aracaju. Além daqueles cursos, a faculdade se estabeleceu inicialmente com os cursos de

Filosofia, Letras e Matemática. “(...) os Cursos Superiores de Licenciatura em Geografia e

História eram ofertados conjuntamente, em regime seriado, com duração média de (04) quatro

anos e carga horária total de 2.700 horas (...)”276. Os docentes que atuaram no ano de 1951

pertenciam a diversos campos do saber, a exemplo de Gonçalo Rollemberg Leite (Ciências

Jurídicas), Petru Stefan (Engenharia), José Bonifácio Fortes Neto (Ciências Jurídicas), Lucilo

da Costa Pinto (Medicina), Felte Bezerra (Odontologia), Maria Nunes (Geografia e História),

Cleonice Xavier Oliveira e Armando Rollemberg (Ciências Jurídicas), entre outros. A

primeira turma de concludentes do curso de Geografia e História, em 1954, teve quatro

alunas277: Dantas Sampaio, Josefina Leite Sampaio, Gildete Santos Lisboa e Magnória de

Nazareth Magno. A partir de 1958, o quadro de professores da FAFI integrou, no seu quadro

docente, a ex-aluna do curso de Geografia e História, a professora Josefina Leite Sampaio,

com a saída do professor Felte Bezerra para o Rio de Janeiro.

Vinculados a essa nova instituição, alguns intelectuais/professores lançaram

publicações com novos temas para a Geografia sergipana. O professor Bezerra produziu as

Investigações histórico-geográficas de Sergipe278 (1952) e o professor Fortes, Evolução da

Paizagem Humana da Cidade de Aracaju279 (1955).

Os livros didáticos de Geografia utilizados nas escolas sergipanas eram de outros

Estados, assim como os mencionados anteriormente: a Chorographia do Brasil280, de Mario

276Cf. OLIVA, Terezinha Alves de; ANDRADE, Lenalda Andrade Santos (orgs.). 1999. UFS: História dos
cursos de graduação. São Cristóvão (SE): CEAV/UFS. p. 293.
277SERGIPE. Ofício Circular de 29/11/1960, do Diretor da Faculdade de Filosofia de Sergipe, para o Ministério
da Educação e Cultura enviando a relação de diplomados por esta Faculdade, desde a sua fundação.
278BEZERRA, Felte. 1952. Investigações histórico-geográficas de Sergipe. Rio de Janeiro: Organizações
Simões.
279FORTES, Bonifácio. 1955. Evolução da paizagem humana da cidade de Aracaju. Livraria Regina.
280CABRAL, Mário da Veiga. 1953. Chorographia do Brasil (Curso Superior). Rio de Janeiro: Francisco Alves,
Livro de uso autorizado pelo Ministério da Educação, sob o registro, no 1875. É a trigésima edição e o autor
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da Veiga Cabral, de 1953, continuava a ser adotada; a Geografia Geral281, para a 1a série

ginasial, produzida em 1953, de Aroldo de Azevedo, catedrático de Geografia da

Universidade de São Paulo.282 Vesentini, ao traçar um paralelo entre Aroldo de Azevedo e

Vidal de La Blache, mostrou a importância de Azevedo para a Geografia Brasileira:

Basta lembrar, por exemplo, do peso que exerceram Vidal de La Blache e
Aroldo de Azevedo nos rumos seguidos pela geografia acadêmica na França e
no Brasil. Esses dois geógrafos, em que pese suas diferenças, tiveram algo
importante em comum: ambos começaram como autores de livros didáticos para
o ensino elementar, transmitiram aí uma visão da geografia como “discurso da
Pátria” que, com poucas alterações, foi o paradigma que se tornou hegemônico
durante décadas283.

A Estatística continuava dando a sua contribuição à Geografia. Mais três obras foram

apresentadas à sociedade em 1959. Uma primeira foi uma monografia elaborada pela CAPES:

Estudos do Desenvolvimento Regional (Sergipe)284 é um dos seis trabalhos que completam a

série de publicações sobre a região Nordeste; uma segunda, Enciclopédia dos municípios

brasileiros: Alagoas e Sergipe285, e uma terceira, monografia sobre o município de Nossa

Senhora das Dores286, ambas publicações do IBGE. Nos anos de 1960, três autores

vinculados à FAFI lançaram suas produções: Emmanuel Franco, Aproveitamento dos Vales de

Sergipe287 (1960); Maria da Glória Monteiro, A restinga da Atalaia288 (1963) e, José

Alexandre Felizola Diniz, publicou Aracaju – síntese de uma geografia urbana289.

A Lei 4024/61 embasou as práticas educativas dos anos de 1960, estabelecendo as

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nessa nova configuração, a Geografia, entre outras

disciplinas, integrou o Núcleo Comum das disciplinas obrigatórias, para o ensino primário,

normal e secundário. Em Sergipe, a preocupação com a renovação do ensino primário foi

demonstrada numa convocação expedida pelo gabinete do Secretário de Educação do Estado

dedica esse trabalho à memória dos Generais Manoel Liberato Bittencourt, José Maria Moreyra Guimarães e ao
Coronel Antonio Batista de Mendonça.A obra foi doada ao Gabinete de Leitura de Maroim pela professora de
Geografia Gildete Santos Lisboa, em janeiro de 2001.
281AZEVEDO, Aroldo. 1953. Geografia Gera l- para a 1a série ginasial. São Paulo: Editora Nacional.
282O selo da Livraria Regina e o valor do livro Cr$ 35,00 são indícios de que a obra circulou nas escolas.
283VESENTINI, José William. 1998.Geografia crítica e ensino. In: OLIVEIRA. Ariovaldo Umbelino de. (Org).
Para onde vai o ensino da Geografia? 7. ed. São Paulo: Contexto. p. 33.
284CAPES. 1959. Estudos do desenvolvimento regional (Sergipe) S/Ed.
285IBGE. 1959. Enciclopédia dos municípios brasileiros: Alagoas e Sergipe, Rio de Janeiro: Serviço Gráfico do
IBGE.
286IBGE. CONSELHO NACIONAL DE ESTATÍSTICA. 1959. Nossa Senhora das Dores. Rio de Janeiro:
Serviço Gráfico do IBGE.
287FRANCO, Emmanuel. 1960. Aproveitamento dos vales de Sergipe. Aracaju: livraria Regina.
288MONTEIRO, Maria da Glória Costa. 1963. A restinga da Atalaia. Aracaju: Livraria Regina.
289DINIZ. José Alexandre Felizola. 1963. Aracaju – síntese de uma geografia urbana. Aracaju: Tipografia J.
Andrade, 1963.
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para os professores desse nível de ensino, objetivando a discussão dos problemas ligados à

escola primária e ao estudo de medidas para a adoção de modernos métodos didáticos290.

Entretanto, não se verificou nenhuma alteração nos programas estabelecidos. No tocante ao

ensino da Geografia, as observações do professor Silvério Fontes mostram que em 1963, nas

nossas escolas primárias, não se ensinava a Geografia de Sergipe e sim a Geografia Geral e do

Brasil:

(...) em nossas escolas primárias, se estudava, embora por procedimentos
verbalísticos, a Geografia Geral e do Brasil, porém não a de Sergipe.
Igualmente acontecia o mesmo com a história. Chamo a atenção do leitor que,
se escrevo os verbos no pretérito, também posso escrever no presente. A parte
do Brasil que nós constituímos é Sergipe. Pela mediação da ambiência
sergipana, somos brasileiros. Daí a importância de estudar-se o nosso Estado291.

Essa afirmação do professor Silvério - fato comentado pelo professor Nunes

Mendonça em 1950 – aponta para uma questão importante nesta pesquisa, pois até os anos de

1960 não se encontraram evidências acerca de mudanças nos programas do ensino primário.

Sendo assim, deduz-se que as escolas primárias sergipanas continuavam regidas pelos

programas de 1938, que, como foi afirmado anteriormente, contemplou os ensinamentos da

História e da Geografia. Esta última foi aplicada da seguinte maneira: para os alunos do

primeiro, segundo e metade do terceiro anos, a Geografia de Sergipe; para os alunos do

terceiro e do quarto anos, a Geografia do Brasil e a Geografia Geral. Talvez a afirmação do

professor Silvério justifique-se pelo fato de os livros didáticos portadores dos conteúdos sobre

a Geografia de Sergipe estarem, nesse momento, completamente desatualizados,

desestimulando o ensino daquele conteúdo, causando um descompasso entre o que a norma

estabelecia e o que acontecia no dia-a-dia das escolas. Zózimo Lima, ao comentar a

publicação dos livros de História de Sergipe e de Geografia de Sergipe do professor Araújo,

mencionou que, até então, não se tinha nenhuma publicação didática que tratasse do conteúdo

de Sergipe, sendo utilizados os compêndios de Felisbello Freire, Laudelino Freire, Luis Carlos

da Silva Lisboa e Elias Montalvão:

Não têve até agora, Sergipe, nenhum professor, com exceção de Nunes
Mendonça, que se entregasse ao mister de escrever compêndios mesmo
resumidos, de História para os nossos primários estudantes. O nosso
professorado limita-se a dar lições de acordo com o que escreveram Felisbelo

290DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE. Aracaju, 24 de fevereiro de 1961. p. 10
291FONTES. José Silvério Leite. 1969. “Prefácio”. In: CAMPOS. Josefina Leite. Geografia de Sergipe. Aracaju:
Livraria Regina. p. 10.
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Freire e Laudelino Freire, cujos trabalhos precisam ser atualizados. Já não
servem, também, por sucessivas alterações nos quadros políticos econômicos e
sociais, os compêndios de Silva Lisboa e Elias Montalvão292.

Em 1963293, os cursos de Geografia e História da FAFI foram desmembrados e

passaram a ter seus respectivos departamentos, com currículos distintos. Em 1967, formou-se

a primeira turma do curso de Geografia, constituindo-se, dessa forma, o primeiro grupo de

profissionais com formação específica. Estava assim formado o campo específico da

Geografia em Sergipe. Muitos desses profissionais integraram o quadro de professores do

Departamento de Geografia da Universidade Federal de Sergipe.

Essa maneira de visualizar a Geografia permite-nos fazer uma síntese de alguns

aspectos: os registros indicam que a disciplina Elementos de Geografia, sem a companhia da

História esteve presente no primeiro currículo da Escola Normal, em São Cristóvão, no ano de

1838, quando foi criada a citada escola, mas que não chegou a funcionar nesse ano. A

Geografia associada à História começou a aparecer no currículo da escola primária superior

sergipana com a denominação de Elementos de História e Geografia, assim permanecendo

durante vários anos.

Vimos também que a Geografia ensinada em Sergipe, durante o período imperial,

recebeu distintas denominações: Geografia, Geografia Universal, Cosmografia e Cronografia

do Brasil, Geografia e Instrução Religiosa, Geografia e História, principalmente do Brasil,

Elementos de Geografia e História, principalmente do Brasil, Geografia Universal e História

do Brasil, Elementos de Geografia, Geografia do Brasil. Essas denominações refletem a falta

de autonomia disciplinar da Geografia e mostram o quanto o seu ensino era fragmentado e o

quanto era instável o seu conteúdo alterado a partir das freqüentes reformas ocorridas na

Instrução Pública sergipana. Entretanto, é preciso reconhecer a singularidade dessas reformas,

atentando para as diferentes maneiras que a Geografia assumiu ajustando-se às necessidades e

interesses da época.

No que se refere aos livros didáticos, até o final do século XIX, mais especificamente,

até 1895, não se encontraram evidências de livro didático de geografia de Sergipe; essa

ausência foi preenchida por compêndios e manuais enciclopédicos que eram livros produzidos

em outros países.

292LIMA, Zózimo. 1969. História de Sergipe. In: Gazeta de Sergipe, Aracaju, 20 de novembro de 1969. p. 2.
293Cf. OLIVA, Terezinha Alves de; ANDRADE, Lenalda Andrade Santos (orgs.). op. cit . p. 149.
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Mas, entre presenças e ausências, os livros didáticos que circularam em nossos

estabelecimentos de ensino mostraram os saberes geográficos que foram vulgarizados para os

escolares sergipanos no período imperial: Geografia Astronômica, Cosmografia, Geografia

Física e Geografia Política. A Geografia ensinada aos alunos desse período foi descritiva,

enciclopédica, de nítida orientação francesa, distante da realidade do aluno brasileiro.

Além desses livros circularam também as obras de corografias, que durante muito

tempo, fizeram parte do ensino da Geografia no Brasil. Em Sergipe, somente após a

proclamação da República, começaram a circular textos didáticos dedicados ao estudo da

Geografia de Sergipe. As publicações anteriores ao ano de 1897 não tinham esse caráter. Essa

nova inflexão foi possível em função do interesse republicano de construir, através da

instituição escolar, a sedimentação e legitimação do novo regime.

As corografias foram os primeiros livros escolares que reuniram os múltiplos aspectos

da vida sergipana de forma didática. Depois da última corografia veio um longo período, que

nomeei de “tempo de ausência e ou presença?”, indo de 1922 a 1965.

Entre 1922 e 1965 passaram-se, portanto, quarenta e dois anos de absoluto silêncio,

sem nenhuma publicação didática de Geografia de Sergipe para o ensino primário; entretanto

esse foi um momento de grande importância para a Geografia sergipana, porque os estudos

sobre a Geografia de Sergipe no currículo da escola primária ganharam ênfase, sendo o ponto

de partida para que nas séries posteriores o aluno pudesse ter uma compreensão melhor do

território brasileiro e ainda porque houve uma grande produção intelectual nesse campo. “O

tempo de ausência ou presença?”, portanto, ao invés de ser uma fase de estagnação, foi

repleto de produções e acontecimentos que marcaram a consolidação da geografia como

disciplina, que adquiriu discurso especializado e estabeleceu-se com autonomia no campo

intelectual.

Em meio à simultaneidade dos processos políticos, culturais e pedagógicos, a trajetória

do ensino da Geografia em Sergipe teve no seu horizonte uma história dos saberes ensinados,

de circulação de livros didáticos de Corografia de Sergipe e de Geografia do Brasil e teve

ainda uma produção intelectual importante ao longo do período imperial até 1965, no século

XX. Nesse ambiente surgiram, a partir de 1966, dois livros didáticos de Geografia de Sergipe,

tema a ser tratado no capítulo seguinte.
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2 DE ACRÍSIO TÔRRES ARAÚJO A JOSEFINA LEITE CAMPOS: OS LIVROS
DIDÁTICOS DE GEOGRAFIA DE SERGIPE (1966-1967)

As análises dos livros didáticos no capítulo anterior não enfatizaram o papel do autor.

Foi preciso então mudar o ponto de observação e ver o autor e a sua obra como figuras

justapostas. A partir dessa reflexão, buscou-se construir o perfil de dois intelectuais que

atuaram no campo da Geografia de Sergipe, o professor Acrísio Tôrres Araújo e a professora

Josefina Leite Campos, deixando aflorar, nesse perfil, dois livros didáticos de Geografia de

Sergipe: destinados ao ensino primário, por eles produzidos. O primeiro livro foi escrito em

1966, pelo professor Acrísio Tôrres Araújo, e o segundo em 1967, pela professora Josefina

Leite Campos.

Esses são focalizados em um conjunto de práticas escolares que contribuíram para a

formação dos escolares sergipanos nos anos de 1960. Neste contexto, é importante considerar

a trama social na qual esses livros foram inseridos, procurando pensar não só as condições

sociais em que foram produzidos, mas a materialidade das obras. Observar-se-á a

materialidade das obras a partir do que diz Munakata, que entende o livro como objeto

material.

(...) geralmente confeccionado em papel, sobre o qual aderem letras e outras
figuras desenhadas à tinta, segundo uma técnica denominada impressão, cuja
invenção data do século XV; esse objeto produz-se segundo um processo de
trabalho bem definido e aparece primordialmente como mercadoria, mesmo que
as intenções de seus artífices sejam de outra ordem que não a mercantil294.

Sob o ponto de vista da materialidade, Munakata propõe uma gama de elementos que

devem ser considerados na análise do livro didático, elementos que fazem do impresso um

objeto cultural:

Livros não são meramente idéias, sentimentos, imagens, sensações,
significações que o texto possa representar. Nem tampouco é o texto abstrato.
Pois esse texto, de que as pessoas normalmente vêem apenas idéias,
sentimentos, imagens etc. é constituído de letras (confeccionadas com tinta
sobre papel) segundo uma família de tipo (ou face de tipo ou fonte), que lhes dá
homogeneidade. Uma família de tipo compreende todas as letras do alfabeto em
caixa alta (maiúscula) e caixa baixa (minúscula), todos os numerais e todos os
sinais como vírgula, ponto, aspas, hífen, travessão etc. – e isso em vários
tamanhos (corpos) e estilos (redondo ou normal, itálico, negrito, sublinhado,
VERSAL-VERSALETE etc). Basicamente, há duas grandes famílias de tipos:

294MUNAKATA, 1997. op. cit p. 84.
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as serifadas (isto é, com serifa, que são pequenos traços horizontais que se
colocam nas extremidades das letras) e as sem serifa295.

É tomando como referência o modelo proposto por Munakata que a análise sobre a

materialidade das obras de Acrísio Tôrres Araújo e Josefina Leite Campos será realizada.

As fontes que forneceram informações para elaboração deste estudo compõem um

corpo documental diversificado: quanto a Araújo, considerem-se os contatos realizados

através de cartas, entrevistas e, ainda, as pesquisas realizadas em acervos públicos e

particulares, bem como o estudo de sua obra, foram a base para a construção do seu perfil

como intelectual; quanto a Campos, a recuperação de seu perfil deu-se através da leitura de

sua obra, da realização de entrevistas com familiares e amigos seus, pesquisas no Arquivo

Central da Universidade Federal de Sergipe e no Arquivo do Judiciário.

As pessoas entrevistadas relembraram o passado e construíram representações desses

atores da história. O conceito de representação pode ser entendido em dois sentidos: “como

instrumento de um conhecimento mediato que faz um objeto ausente através da sua

substituição por uma imagem capaz de o reconstruir em memória e de o figurar tal como ele

é” ou “como relação simbólica que consiste na representação de um pouco de moral através

das imagens ou das propriedades das coisas naturais”296.

As representações construídas a partir da rememoração são atos de intervenções no

caos das imagens guardadas “(...) É também uma tentativa de organizar um tempo sentido e

vivido do passado, e finalmente reencontrado através de uma vontade de lembrar – ou de um

fragmento que tem a força de iluminar e reunir outros conteúdos conexos, “fingindo” abarcar

toda uma vida”.297 Assim, os familiares e amigos contactados para a entrevista sobre a

professora Campos disseram que seria um prazer rememorar momentos tão importantes de

sua vida. No caso de sua irmã, Clara Resende298, foi-nos solicitado o roteiro da entrevista para

respondê-lo em sua casa, justificando que ela gostaria de remexer, de entrar em contato de

295MUNAKATA, 1997. op. cit p. 84.
296CHARTIER, 1990. op. cit. p. 20.
297MALUF, Marina. 1995. Ruídos da memória. São Paulo: Siciliano. p .29.
298Clara Leite de Rezende, nasceu em Riachuelo em 27 de junho de 1940. De 1955 a 1957 estudou no Colégio
Estadual de Sergipe e em 1958 ingressou na Faculdade de Direito de Sergipe. Atuou como advogada desde 1963
até 1970, quando foi empossada como Juíza de Direito da Comarca de Nossa Senhora da Glória. Tomou posse
como desembargadora no dia 1o de novembro de 1984 e atualmente integra a Câmara Cível do Tribunal. Dirige a
Escola de Magistratura do Estado de Sergipe-ESMESE. Dossiê de Clara Sampaio Leite. São Cristóvão. 1958.
Arquivo Central da UFS.
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novo com as coisas que foram de sua irmã, para reviver e recordar os bons tempos vividos

com ela.

(...) a reconstrução do passado, a relembrança se serve de inúmeros pontos de
referência, de campos de significados, porque o fundamento da recordação é
dado por um “sentimento de realidade” que se origina em contingências
existenciais, pois está subordinado ao tempo e ao espaço, imbricado na ordem
de acontecimentos físicos e sociais, em estreita relação com a família, com os
grupos sociais, com as comunidades de convívio, com um universo, enfim, de
pessoas, coisas e imagens que são reconhecidas pelos homens em sociedade299.

Desse modo, Maluf afirma que a recordação é por natureza construtiva “(...) a

elaboração de imagens mnemônicas para revelar momentos marcantes na história de uma vida

é o resultado de um ponto de observação presente, que julga e seleciona fatos pretéritos”300.

Foi a partir do tempo presente e do lugar que ela ocupa na sociedade sergipana que Clara

Resende selecionou e revelou o tempo vivido com a sua irmã Campos.

Os contatos com Araújo resultaram em um relato autobiográfico, fruto também de

uma rememoração do passado, na qual o autor, a partir do tempo presente e orientado pela

vida atual e pelo lugar social que ocupa, elaborou uma auto-interpretação do seu passado:

No processo de rememoração autobiográfica, opera-se uma transformação
interna do indivíduo: o “eu” do passado não é o mesmo “eu” que se apresenta
no momento da escrita. O esforço de reordenação das imagens passadas é
condicionado pelo presente de quem se lembra. Isto significa a construção de
uma outra unidade para o conjunto diverso das imagens passadas; em outras
palavras, é a elaboração de um novo ponto de vista ou perspectiva em relação
ao passado, que reconstrói a vivência primeira e todavia não coincide com ela.
Dessa forma, o sujeito que se mostra ao leitor é antes o sujeito do presente e não
o que é contado por ele próprio301.

Além disso, a lembrança autobiográfica é um ato pessoal, ou seja, é a expressão mais

individualizada da memória. Lembrar é ao mesmo tempo acionar a memória para recapturar o

passado e selecionar os eventos vividos. Araújo selecionou, no roteiro de entrevista as

questões que iria responder, reservando outras para ele fazer futuramente seus “Capítulos

autobiográficos”. Os fatos passados e reconstituídos pela memória individual do autor “(...)

revelam do narrador apenas o que ele “permite” que seja revelado, uma vez que é ele quem

299MALUF. op. cit. p. 30.
300Idem. p. 76.
301Idem, ibidem. p. 31.
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traduz o conteúdo factual e imprime nele uma significação”302. Sirinelli destaca também o

caráter seletivo da memória em seu estudo sobre as elites culturais:

(...) estas elites arrastam uma memória selectiva, reflexo das grandes lutas
ideológicas que ritmaram o século XX e que deixaram vencedores e vencidos.
Por outro lado essa memória é uma memória dominada: por essência, os
letrados sabem manejar o verbo e, por conseguinte, compor a sua história. Dar-
lhes a palavra é expor-se a desempenhar o papel de caixa de ressonância de uma
memória mais reconstruída que as vindas de outros meios303.

Diante do exposto, não se pretende construir um registro apologético desses

personagens da História, encobrindo-se dessa forma os mecanismos reais que mostram a

participação desses intelectuais na vida social sergipana. Os intelectuais não são entidades

autônomas que sobrevivem isoladamente da sociedade; muito pelo contrário, estão a ela

ligados, especialmente pelos laços políticos, que lhes conferem identidade. Nesse particular é

importante verificar a posição que os intelectuais e os artistas ocupam na estrutura da classe

dirigente. Nessa direção Bourdieu propõe “(...) uma análise da estrutura das relações objetivas

entre as posições que os grupos colocados em situação de concorrência pela legitimidade

intelectual ou artística ocupam num dado momento do tempo na estrutura do campo

intelectual”304. Compartilha desse entendimento Nunes, que, ao estudar os discursos dos

médicos, engenheiros e educadores e considerar esses profissionais como intelectuais a partir

da:

(...) própria posição que tais indivíduos se auto-atribuíam e reivindicavam
ocupar na sociedade de sua época enquanto categoria social particular. Embora
construíssem sua identidade com referência a campos profissionais específicos,
assumiram a posição de intelectuais na medida em que, para além dos limites
restritos a tais campos, pretenderam formular uma visão geral e um modelo
explicativo para o país (...)305.

Já Sirinelli propõe duas acepções do termo intelectual considerando o caráter

polissêmico da noção de intelectual, o aspecto polimorfo do meio dos intelectuais, e a

imprecisão daí decorrente para se estabelecer critérios de definição do termo:

(...) uma ampla e sócio-cultural, englobando os criadores e os “mediadores”
culturais, a outra mais estreita, baseada na noção de engajamento. No primeiro

302MALUF, op. cit. p. 31
303SIRINELLI, 1998. op. cit. p. 275.
304BOURDIEU, Pierre. 1982. Economia da trocas simbólicas, São Paulo: Ed. Perspectiva. p. 191.
305HERSCHMANN, Micael; KROPF, Simone; NUNES, Clarice. 1996 Missionários do Progresso. Médicos,
Engenheiros e Educadores no Rio de Janeiro 1870-1937. Rio de Janeiro: Diadorim. p. 8.
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caso, estão abrangidos tanto o jornalista como o escritor, o professor secundário
como o erudito. Nos degraus que levam a esse primeiro conjunto posta-se uma
parte dos estudantes, criadores ou “mediadores” em potencial, e ainda outras
categorias de “receptores” da cultura306.

Partindo dessa reflexão, considera-se que Acrísio Tôrres Araújo e a professora

Josefina Leite Campos foram pessoas singulares; mas, como afirmou Ginzburg, esta “(...)

singularidade tinha limites bem precisos: da cultura do próprio tempo e da própria classe

(...)”307.

2.1 ACRÍSIO TÔRRES ARAÚJO

“Quando aqui chegou o jovem Acrísio Tôrres Araújo, pensei que se tratasse de um

aventureiro, como muitos que aqui aportam com o fim de, bancando o pedagogo, explorar a

direção dos colégios primários e secundários”308. Foi nesse tom que o jornalista Zózimo Lima,

da Gazeta de Sergipe, iniciou uma extensa reportagem sobre esse personagem da história

sergipana, que aqui chegou em outubro de 1963. Esse migrante estava apenas de passagem

pelas terras sergipanas e, como ele próprio relatou, veio visitar um irmão engenheiro; o seu

destino era outra cidade:

Há pouco mais de quatro anos chegava eu a Aracaju, com minha mulher, seis
filhos (o sétimo, último, nasceria aqui), muitas dificuldades e algumas
esperanças. Minha intenção era fazer dessa bela cidade um ponto de escala para
alcançar Curitiba, no Paraná, onde sempre sonhei viver os meus dias terrenos309.

Esse aventureiro “aqui deixou-se ficar, encantado, quem sabe, com a paisagem

verdejante dos coqueirais que farfalham, numa eterna sinfonia de esperança”310. Nessa cidade

teve de enfrentar toda sorte de obstáculo que se interpõe à escalada profissional de um

migrante.

Acrísio Tôrres Araújo nasceu em Crateús, oeste do Ceará, já na divisa com o Piauí, no

dia 10 de abril de 1931, filho do comerciante e criador Gonçalo de Araújo Chaves e de Maria

Tôrres Araújo, originário de uma família católica, de prole numerosa, composta de sete

306SIRINELLI, 1996. op. cit p. 242.
307GINZBURG, Carlo. 1987.O queijo e os vermes: o cotidiano e as idéias de um moleiro perseguido pela
Inquisição. São Paulo: Companhia das Letras. p. 27.
308LIMA, Zózimo. 1970. “O professor Acrísio Tõrres”. In: Gazeta de Sergipe. Aracaju, 14 de março de 1970. p.
2.
309ARAÚJO, Acrísio Tôrres. O Secretário de Guilherme Campos. Aracaju: Livraria Regina, 1968. p. 13-14.
310GUIMARÃES, Marques. 1968. Prefácio. In: ARAÚJO, Acrísio Tôrres. O Secretário de Guilherme Campos.
Aracaju: Livraria Regina.
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irmãos e quatro irmãs. Na entrevista, Araújo foi, aos poucos, puxando os fios da memória e

deixando aflorar imagens selecionadas dos melhores momentos da sua infância que, segundo

ele, estiveram relacionados aos livros ou na companhia deles; as suas amizades eram com os

meninos mais estudiosos. De fio em fio, foi soltando as meadas da memória e lembrou que foi

uma criança retraída e estudiosa, “as brincadeiras não me atraíam. Deviam me considerar um

menino doente”. Fez questão de revelar que seus pais foram sempre incentivadores e

preocupados com a educação dos filhos e costumavam falar dos velhos educadores com

profunda veneração e reconhecimento. “Talvez, por isso mesmo tenha tido sempre uma

grande curiosidade a respeito desses mestres de outros tempos, cujos ensinamentos parecem

ressoar nos nossos dias”311.

Araújo iniciou seus estudos aos seis anos de idade, em 1936, com o mestre Diogo com

quem teve uma boa educação, despertando-lhe o amor pelos livros. Em 1939 foi estudar num

colégio interno, numa cidade próxima. Lembrou que nesse momento sentiu muito a separação

dos pais. A vivência em um grande centro só aconteceu quando foi para Fortaleza fazer os

estudos superiores, onde diplomou-se em Direito, em 1955, com 24 anos.

Casou-se, teve sete filhos e iniciou a sua trajetória profissional como advogado,

profissão, aliás, escolhida por vocação: “nunca fiz senão o de que eu gosto, intelectualmente”,

enfatizou312. Depois foi absorvido pelo magistério, jornalismo e letras. Escreveu seu primeiro

trabalho em 1960, para prestar concurso para ocupar a cadeira de História do Brasil, no Liceu

Piauiense, em Teresina: “Napoleão e o Brasil”. Tinha quatro candidatos e o concurso foi

cancelado313. Convém frisar que, ao responder as questões sobre a sua vida pessoal, Araújo

foi sucinto, não detalhou e nem datou os acontecimentos de sua vida.

A Ponte do Imperador é a lembrança mais antiga da cidade de Aracaju, que lhe

pareceu, à primeira vista, amável e acolhedora. Morou no bairro Salgado Filho e, conforme

relatou,

(...) longe estava, porém de imaginar que uma imensa e agradável tarefa, ainda
que de realização modesta, me estava reservada na terra de Tobias Barreto. A
consciência perfeita dessa obra, eu tive, logo ao penetrar, pela primeira vez, os
amplos salões do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe314.

311ARAÚJO, Acrísio Tôrres. 1974. Discurso de Posse na Academia Sergipana de Letras, Aracaju: mimeo. p. 3.
312ARAÚJO, 2003. Entrevista concedida a autora em 20 de julho de 2003.
313ARAÚJO, 2003. Carta para a autora. Brasília 20 de julho de 2003.
314ARAÚJO, 1968. op. cit. p. 14
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Relembrou essa primeira visita e o seu encontro com o senhor Epifâneo Dórea: “(...)

numa tarde quente de novembro de 1963 quando ali me apresentei, diante do imponente

edifício, n. 41, da rua de Itabaianinha, e subi, lentamente, como se contasse os degraus da

entrada, guardada por dois leões esculturados”315. Foi nessa instituição que Araújo teve, pela

primeira vez contato com as obras de História e de Geografia de Sergipe existentes:

Pouco depois eu folheava e lia passagens de Fellisbelo Freire, que me
lembraram o seu amigo e incentivador, o cearense Capitrano de Abreu;
verifiquei que o seu importante trabalho, embora carente de retificações em
muitos pontos, só chegava até meados do século XIX. Essas mesmas
constatações e observações podem ser aplicadas no que diz respeito à geografia
e outras ramificações da ponderável cultura de Sergipe316.

Conforme mostra a citação, Araújo percebeu que o livro didático de História, de

Fellisbelo Freire, estava completamente defasado e precisava de retificações. Deixou claro

que no caso da Geografia a situação não era diferente; constatou que os livros didáticos de

Geografia e de História de Sergipe existentes eram inadequados para o ambiente escolar dos

anos de 1960. Foi a partir dessa constatação que ele começou a pensar em escrever os seus

didáticos.

(...) esta circunstância – incompletude da história e geografia, em especial, me
despertou a atenção e o interesse; foi a minha hora decisiva. Foi ela que me
levou a planejar, naquela mesma tarde de novembro, o empreendimento que
resultou na publicação, em março de 1966, de minha história de Sergipe, e,
como efeito lógico, de outras modestas obras que se revelaram úteis e
proveitosas317.

Em 1966, ensinava no Colégio Tobias Barreto, do Professor Alcebíades Melo Vilas

Boas, sendo um grande incentivador para a realização do seu primeiro livro didático. “Foi ele,

iniciativa dele, incluiu a História de Sergipe na disciplina História do Brasil (curso

colegial)”318, fato que levou Araújo a sistematizar o conteúdo de História para que pudesse

ministrar as suas aulas, pois como constatou os livros didáticos existentes não podiam orientá-

lo na tarefa docente.

315ARAÚJO, 1968. op. cit. p. 15.
316Idem. p. 14.
317Ibidem. p. 16.
318ARAÚJO, 2003. Entrevista concedida a autora em 20 de julho de 2003.
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2.1.1 Da História à Geografia de Sergipe

Araújo estreou no mercado editorial, no ramo de didáticos, em 1966, com a Pequena

História de Sergipe, publicação que dependeu dos contatos e de apoios que seu autor

conseguiu mobilizar no começo da sua carreira profissional em Sergipe. Nesse sentido,

ressaltou o apoio do jornalista Antonio Francisco de Jesus, que assinava sob o pseudônimo de

A F. de Jesus, do jornal A Cruzada, e que o ajudou muito, divulgando o seu livro na imprensa

sergipana:

Iniciadas a composição e edição de minha História de Sergipe, mercê da boa
vontade de velho tipógrafo, vencendo os embaraços que ao governo não
interessou afastar, devido à miose de secretários, vim a ter a primeira demão na
imprensa da terra; foi uma surpresa confortadora. Um jovem jornalista do
semanário “A Cruzada”, numa atitude de compreensão e irmão a um desajudado
escritor, deu completa cobertura, em artigos às vezes incendiários, a obra que eu
entregaria meses depois ao interesse de um público que não conhecia319.

Nessa representação, observa-se que Araújo não recebeu o apoio desejado por parte

das autoridades educacionais do Estado, para a publicação do seu primeiro livro. Mesmo

assim continuou seu intento, apoiado por aquele jornalista, que anunciou a iniciativa desse

jovem cearense na sua coluna intitulada: “Livros, Cinema e Outras”.

Prosseguem em ritmo acelerado os trabalhos de impressão do mais que
esperado livro “Pequena História de Sergipe”, do professor Acrísio Araújo.
Segundo fomos informados, ele pretende tirar um milheiro nesta primeira
edição o que, segundo nos parece, vai voar nos primeiros dias, pois, diversos
pedidos já estão sendo feitos tanto por pessoas como livrarias de outras partes
do Brasil onde sergipanos possuem colônias.
Conversa-se que o eminente intelectual cearense professor Acrísio já está
preparando outro livro sobre Sergipe, trata-se desta vez, de uma obra
exclusivamente física320.

Aquele jornalista destacou a importância da obra de Araújo, ressaltou as suas

qualidades e revelou a intenção do autor – que o seu livro fosse incluído nos currículos

escolares do Estado:

O filósofo, advogado, historiador e poeta cearense Dr. Acrísio Araújo, aqui
radicado há mais de dois anos, fez um estudo profundo da nossa terra durante
esse período de tempo em que aqui esteve, estudo êste que será impresso e
publicado brevemente.

319ARAÚJO, 1968 op. cit. p. 16.
320A CRUZADA. Aracaju, 06 de Janeiro de 1966. p. 7.
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O livro terá como título – “Pequena História de Sergipe”. Pelo estilo
empregado, tem o prof. Acrísio Araújo esperança que seu livro seja incluído
entre os livros didáticos nos currículos das escolas de Sergipe.
Não tivemos oportunidade de lêr o escrito, ouvimos porém, elogiosas
referências a respeito321.

Essa notícia suscitou uma grande quantidade de perguntas, de pessoas interessadas em

saber maiores detalhes sobre a Pequena História de Sergipe. Para acalmar a impaciência e a

expectativa dos leitores sobre o livro, o citado jornalista fez um relato, fornecendo

informações a respeito da obra que ainda se encontrava na gráfica:

Já noticiamos mais de uma vez o lançamento literário que está programado para
o próximo mês de março em nossa capital. Como todos sabemos, trata-se do
livro “Pequena História de Sergipe”, do professor Acrísio Araújo.
Atendendo a vários pedidos e perguntas sobre o andamento da referida obra,
publicamos na oitava página desta edição, além de um comentário sobre os
primeiros capítulos um relato do andamento dos serviços de impressão.322.

Como se propôs, A. F. de Jesus ofereceu ao público sergipano uma extensa

reportagem intitulada: “Um livro para Sergipe”, contendo em sua oitava página o andamento

de sua produção e um apanhado geral sobre o conteúdo da obra:

Em nosso número de nove de janeiro do ano em curso, noticiamos a circulação
breve, em nosso Estado, de Uma pequena história de Sergipe, de autoria do
professor Acrísio.
Na mesma edição dizíamos que o livro trazia um prefácio do historiador
Virgínio Santana, o que representa uma garantia do valor e do mérito do
referido trabalho.
Os primeiros dez capítulos, compreendendo mais de setenta páginas, já foram
impressos na tipografia da Livraria Regina. E os trinta capítulos restantes
estarão no prelo nas próximas semanas. Tivemos oportunidade de ler os
primeiros capítulos da referida obra e podemos afirmar que agradará
plenamente os leitores e os curiosos da história de nossa terra.
Além de estarem os capítulos suficientemente desenvolvidos, chamou-nos a
atenção a originalidade da denominação dos capítulos como também o conteúdo
dos mesmos.
O segundo capítulo, tomando como exemplo, tem o título sugestivo: O Herdeiro
e a Herança indesejável. E narra numa linguagem clara e perfeita o sinistro
legado deixado por Manuel Pereira Coutinho.
Também o oitavo capítulo tem um título sugestivo: O Longo Período da
Tetrarquia. E se refere ao período de mais de meio século em que Sergipe,
Ilhéus e Porto Seguro estiveram subordinados a Bahia.
Desta forma só nos resta aguardar que a Pequena História de Sergipe comece a
circular em nosso meio. E por ora, só nos cabe desejar do professor Acrísio

321A CRUZADA. Aracaju, 09 de Janeiro de 1966. p. 9.
322A CRUZADA. Aracaju, 22 de janeiro de 1966. p. 1.
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Araújo o mais completo êxito nesta tarefa histórica que ele em tão boa hora
empreendeu323.

O Diário de Aracaju comentou o esforço do historiador cearense que oferecia aos

sergipanos uma História de Sergipe.

Há mais de 2 anos que um cearense aqui radicado estuda a história do nosso
Estado, através de documentos dos tempos da Colônia, do Império e da
República, existentes nos Arquivos e nas Bibliotecas.
Este homem, o Dr. Acrísio Torres Araújo – filósofo, advogado, historiador e
poeta.
O seu livro intitulado – Pequena História de Sergipe. O original já se encontra
na Livraria Regina Ltda, desta capital, para ser impresso.
Espera o Dr. Acrísio poder lançar o seu livro, no dia 1º de março vindouro, no
Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe.
A obra é prefaciada pelo professor Virgínio Sant’Anna, um dos maiores
historiadores e dos melhores professores de Sergipe.
Pelo estilo empregado, tem o Professor Acrísio Araújo grande esperança que o
seu trabalho literário seja incluído nos currículos escolares como livro didático.
Crêmos que os sergipanos saberão dar o seu apôio a êste homem que sacrificou
mais de 2 anos de sua preciosa vida em profundos estudos sôbre nosso Estado, a
fim de nos oferecer uma obra realmente útil e científica.
As referências que temos ouvido a respeito do livro em aprêço, são sempre
elogiosas324.

Depois do apoio recebido do jornal A Cruzada, principalmente, e do Diário de

Aracaju, o escritor teve os seus ânimos incentivados e as suas esperanças cresceram e:

(...) foram mesmo dissipando os laivos de desânimo que haviam pontilhado
levemente o meu espírito ante as primeiras dificuldades. Vez por outra, alguém,
um futuro leitor, aparecia na tipografia, e apontando a nota do jornal, indagava
quando o livro estaria pronto, e, nesses interessados alguéns eu passei a ver
centenas de outros; procurei o jovem jornalista e lhe apertei reconhecidamente a
mão325.

Calazans, ao se reportar ao trabalho de Araújo, comentou que depois que o compêndio

de Elias Montalvão – que tratava da História e Geografia de Sergipe – saiu das escolas, os

professores e alunos ficaram sem meios de conhecer a história sergipana. Araújo, com a sua

nova produção, “(...) tomou a incumbência de preencher a lacuna, escrevendo uma História

para o 3o ano primário (...)”326. O livro de Araújo foi recomendado pelo Conselho Estadual de

Educação em parecer aprovado em 1966, tornando-se um subsídio para o professor primário e

um guia para o estudante de História de Sergipe. O seu lançamento foi anunciado por diversos

323A CRUZADA. Aracaju, 22 de janeiro de 1966. p. 8.
324DIÁRIO DE ARACAJU. Aracaju, 12 de janeiro de 1966. p. 06.
325ARAÚJO, 1968. op. cit. p. 17.
326CALAZANS. op. cit. p. 27.
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jornais sergipanos: A Cruzada, Diário de Aracaju e o Diário Oficial do Estado de Sergipe. A

Cruzada registrou esse momento, enfatizando que o primeiro milheiro da obra tinha-se

esgotado:

O primeiro milheiro da inicial edição da pequena História de Sergipe esgotou-se
por completo. O professor Acrísio Torres Araújo informou-nos que agora cuida
de uma nova edição de sua tão útil obra. Vem ampliada, devidamente corrigida,
com ilustrações e com encadernação mais segura.
Fomos informados também que a Secretaria de educação e cultura do Estado, na
sua ânsia de proporcionar ao Estado uma cultura sempre mais alta, através de
seu secretário, Sr. José Carlos, está providenciando já o início de composição do
livro do professor cearense, será uma dupla vitória. Dos sergipanos e da
Secretaria que, assim, caminha para a sua realização como órgão ao bem da
cultura. De parabéns, portanto, o Sr. Secretário José Carlos que vem marcando
sua estada à frente da Secretaria com uma luta séria e frutuosa, ao bem da
inteligência do trabalho intelectual327.

Na edição de 12 de fevereiro, A. F. de Jesus anunciou que, a partir da semana

seguinte, A Cruzada estaria entrevistando semanalmente um homem das letras de Sergipe ou

que estivesse residindo atualmente em nosso Estado. O objetivo da entrevista seria “(...)

apresentarmos o que já conhecemos em parte, trazermos à luz da popularidade os que ainda

não tiveram ensejo de se tornarem conhecidos, mas que possuem de fato a veia genial de um

verdadeiro homem dedicado à cultura e à arte”328. Ressaltou que Araújo seria o primeiro

intelectual a ser entrevistado por ser ele; um escritor que à época estava trabalhando em uma

obra dedicada a Sergipe, e por ser a citada obra já bastante nossa conhecida. No dia 19

daquele mesmo mês, o jornalista realizou aquela entrevista, fornecendo aos leitores um amplo

relato da vida e obras publicadas desse intelectual forasteiro.

No Diário de Aracaju, Tereza Neuman comentou o livro de Araújo, mostrando que o

mesmo foi adotado em vários colégios da nossa capital.

(...) a “Pequena História de Sergipe”, tão propagado por nós, quando na fase de
elaboração e impressão, já se encontra a venda na cidade.
O Prof. Acrísio não cabe em si de contentamento, com muita razão aliás, já que
seu livro foi adotado por diversos Colégios da Capital, nos cursos pedagógicos,
científico e ginasial.
Os colégios Nossa Senhora de Lourdes, Tobias Barreto, Tiradentes, Walter
Franco, Senhor do Bomfim, Ginásio de Aplicação, Colégio Estadual e Escola
Normal já adotaram a obra em aprêço.

327A CRUZADA. Aracaju, 12 de novembro de 1966. p. 9.
328A CRUZADA. Aracaju, 12 de fevereiro de 1966. p. 7.
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Espera-se que os demais estabelecimentos de ensino de nosso Estado venham,
igualmente, a adotar o mencionado livro, uma verdadeira dádiva para a
juventude sergipana329.

Já o Diário Oficial do Estado registrou a visita que Araújo fez ao Governador,

presenteando-o com um exemplar da referida obra:

O chefe do govêrno recebeu, nas primeiras horas da noite de sexta transata, na
Residência de veraneio da Atalaia, o professor Acrísio Torres de Araújo, que
ofereceu ao S. Excia. com expressiva dedicatória um exemplar de sua “Pequena
História de Sergipe”, de sua autoria divida em 40 capítulos e contendo 78
páginas. O chefe do Estado, manifestando-se ao cativante gesto do jovem
historiador, louvou-lhe a iniciativa, prometendo lêr, com interêsse e simpatia, o
seu trabalho 330.

Com essa publicação, Araújo abriu espaço para uma acirrada disputa intelectual no

campo da História e começou a ampliar a sua rede de relações, estabelecendo-se entre as

figuras políticas e culturais de prestígio em Sergipe.

329DIARIO DE ARACAJU. Aracaju, 8 de março de 1966. p 7.
330DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE. Aracaju, 19 de abril de 1966. p. 8.

Fig. 17 - Capa da 2a edição do livro de História de Sergipe, de Acrísio Tôrres Araújo.
Fonte: Acervo particular da autora.
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No período que vai de 1966 até os dias atuais, publicou 01 discurso, 05 biografias, 01

memória, 18 livros didáticos, 01 ensaio, 02 obras históricas, 02 obras sobre política, 01

coleção de peças de teatro e diversos artigos versando sobre política, intelectuais, educação,

no Diário de Aracaju e na Gazeta de Sergipe onde continua produzindo quinzenalmente, até

os dias atuais. Vale acrescentar que não foi possível fazer o levantamento dessa produção

devido à grande quantidade de textos. Na entrevista comentou que nem ele mesmo sabe o que

já escreveu.

QUADRO 2: OS LIVROS DIDÁTICOS PRODUZIDOS POR ARAÚJO TÔRRES ARAÚJO
NA DÉCADA DE 1960

Nº DE
ORDEM

TÍTULO DA
OBRA

ANO EDITORA OBSERVAÇÃO

01 Pequena
História de
Sergipe 3o ano
primário

1966 Livraria
Regina

Adotado em diversas escolas do Estado para os alunos do
terceiro ano primário.

02 Geografia de
Sergipe 3o ano
primário

1966 Livraria
Regina

Adotado nas escolas públicas do Estado para os alunos da
terceira série primária. Essa publicação corresponde à
quarta edição, e o número do exemplar, 0521.
Com a professora Gildete Lisboa encontrei a 2a edição
(esgotada), publicada em 1967 pela gráfica J. Andrade,
com 72 páginas.
No IHGS encontrei mais duas edições dessa obra: a 3a

edição com o mesmo conteúdo e número de páginas da 4a

(90), no do exemplar 0745 e a 6a edição, exemplar no

4.710, tem 79 páginas, tendo o conteúdo sofrido algumas
alterações.
Na biblioteca do município encontrei a 9a edição, com 77
páginas. Essa edição contou com a participação do
INL/MEC, que, em regime de coedição, permitiu o
aumento da tiragem e a conseqüente redução do custo
editorial.

03 Aracaju minha
capital

1967 Editora do
Brasil/SP

Produzida para as crianças da 2a série primária.

04 História de
Sergipe

1967 J. Andrade Segunda edição da Pequena História de Sergipe, produzida
em 1966.

05 Dramatizações
na escola

1968 Livraria
Regina

Peças teatrais de caráter histórico-educacional

06 Geografia de
Sergipe

1969 Livraria
Regina

Adotado nas escolas públicas do Estado. O autor dedica
este trabalho a Laudelino e a Silva Lisboa por eles terem
sido os pioneiros desses estudos.

Fonte: IHGS, BICEN, BPED e o Instituto Tobias Barreto de Educação e Cultura.

Como mostra o Quadro 02, Araújo produziu seis livros didáticos em três anos, de 1966

a 1969. A sua principal preocupação com essas publicações era a de sistematizar os conteúdos
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para o ensino, oferecendo às crianças e aos professores sergipanos o conhecimento de sua

terra: A Pequena História de Sergipe, (1966) já comentada, e à Geografia de Sergipe, também

foi produzida nesse mesmo ano, da qual tratarei mais adiante, Araújo lançou Aracaju minha

capital331, (1967), para as crianças da 2a série primária. Tendo alcançado sucesso editorial

com seus compêndios didáticos ao final de 1967, Araújo juntou as críticas da primeira edição

da sua Pequena História de Sergipe, as quais sugeriam reparos, e produziu, de forma

ampliada, a segunda edição dessa obra, mudando inclusive o seu nome para História de

Sergipe.

Lima fez uma “apreciação crítica” a respeito da citada obra, a qual foi comentada por

Araújo nas páginas iniciais da biografia332 que fez sobre aquele jornalista. Vale conferir a

referida apreciação, encontrada na Gazeta de Sergipe:

Recebi com prazer a segunda edição da ‘História de Sergipe’ de autoria do
ilustre professor Acrísio Tôrres Araújo, que vem prestando relevantes serviços à
mocidade das nossas escolas. Está, realmente, melhorado, ampliado, o trabalho
do distinto professor que poderá, com certeza despertar a inteligência da nossa
juventude para conhecer e guardar na memória os primeiros episódios
históricos, sociais que concorreram para a nossa formação de homens
escravizados política e territorialmente ao govêrno da Bahia.
Sairão também em segunda edição, para o curso primário a ‘Geografia de
Sergipe’, já adotada, com proveito, nas escolas da capital e do interior.
Observamos alguns cochilos que certamente serão corrigidos na terceira edição.
O preclaro mestre insiste em afirmar, arrimado no dicionário de Velho
Sobrinho, que o escritor Armando Fontes nasceu em Aracaju. Não é verdade.
Nasceu em Santos, quando ali seu genitor se estabelecera com uma farmácia.
O Dr. Armindo Guaraná também registrou no seu dicionário Bio-Bibliográfico
o nascimento do capitão Mor João Pereira Figueiras, guerrilheiro nas terras
cearenses, como nascido em Santo Amaro, de onde saíra com quatro anos de
idade. O destemeroso lutador e vencedor de Fidiê, no Cariri, nasceu em Santo
Amaro da Purificação, Bahia.
Tenho filhos nascidos em Salvador e Pojuca, mas não espalharei que vieram à
vida em Sergipe. Outro equívoco: o poeta Freire Ribeiro não nasceu em
Socorro, Bairro Chica Chaves, subúrbio desta capital. O novelista Paulo Dantas
não nasceu em Riachuelo, mas em Simão Dias. Esses bio-bibliógrafos andam
muito mal informados.
Esqueceu o ilustrado professor Acrísio Tôrres de inscrever na sua História o
nome do glorioso e infeliz poeta Hermes Fontes, nascido em Boquim, bem
assim o do grande lírico Garcia Rosa, nascido em Japaratuba, e o bacharel,
médico e filólogo notável Maximino Maciel, nascido no Rosário do Catete,
autor da “Gramática Analítica”, da Gramática Descritiva e mais compêndios de
Química e Botânica.

331ARAÚJO, Acrísio Tôrres. Aracaju, Minha Capital - 2o ano primário. São Paulo: Editora do Brasil S/A 1967.
(Coleção didática do Brasil, Série primária.) p. 77.
332ARAÚJO, Acrísio Tôrres. Zózimo Lima. 1973. Brasília: Centro Gráfico do Senado Federal.
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Arrola o ilustre mestre o meu colateral, padre-doutor Manuel José da Silva
Pôrto, diplomado em Coimbra, Juiz de Direito de Vilanova, hoje Neópolis,
como facínora, encarcerado no Governo Provincial do Barão de Muritiba.
O ilustre mestre, que está prestando ótimos serviços no campo da historiografia,
precisa saber, sôbre a trágica ocorrência, em longa nota, no seu “Tobias Barreto,
Desconhecido”, o que escreveu Sebrão Sobrinho, o maior historiador
contemporâneo, ainda vivo, residente ali na rua do Lagarto. Muito obrigado.333

Nessa extensa citação vimos que Lima, inicialmente, elogia e ressalta a importância da

obra para a juventude sergipana e, em seguida, aponta erros, que ele chamou de “cochilos”,

alguns atribuídos ao fato de Araújo, ter-se referenciado no Dicionário de Velho Sobrinho334,

que, segundo Lima, já tinha erros. Por outro lado, como se fosse uma espécie de consolo, o

jornalista mostrou uma série de equívocos cometidos por um outro grande intelectual

sergipano, Armindo Cordeiro Guaraná e finaliza o seu texto agradecendo a Araújo por tê-lo

presenteado com a citada obra.

Em 1969, Araújo publicou outra Geografia de Sergipe335, dedicada a Laudelino Freire

e ar Silva Lisboa, por terem sido os pioneiros nesses estudos. Araújo escreveu também peças

teatrais de caráter histórico educacional. Dramatizações na escola, conforme citado na Gazeta

de Sergipe, trata de uma coleção de peças teatrais para serem representadas nas escolas

primárias e foi editado graças ao apoio do governo do Estado, que o financiou em parte.

Percebe-se claramente o relacionamento de Araújo com o Estado, ou com o poder constituído

ao buscar apoio para subvencionar sua obra.

A partir de 1970, os livros didáticos de Geografia de Sergipe, produzidos por Araújo

trouxeram um novo título: Geografia de Sergipe-Estudos Sociais. Nesse momento, a educação

brasileira passou a ser regida pela Lei no 5692/71 que estabeleceu o currículo pleno,

constituído de “disciplinas da área de estudos sociais e atividades que resultem das matérias

fixadas, ao seu relacionamento, ordenação e seqüência336”. Os Estudos Sociais, na grade

curricular das escolas de primeiro e segundo graus, tinham “(...) por objetivo a integração

espaço-temporal do educando, servindo-se tanto dos conhecimentos e conceitos da história e

da geografia como base das outras ciências humanas – Antropologia, Sociologia, Política,

333LIMA, Zózimo. História de Sergipe. Gazeta de Sergipe. Aracaju, 2 de setembro de 1967. p. 2.
334VELHO SOBRINHO, J. F. 1937. Dicionário Bio-bibliográfico Brasileiro. Rio de Janeiro: Pongetti., 2 vol.
335ARAÚJO, Acrísio Tôrres. Geografia de Sergipe. Aracaju: Livraria Regina, 1969.
336ROCHA, 2000. op. cit. p. 134.
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Economia – como de instrumentos necessários para a compreensão da História e para o

ajustamento ao meio social a que pertence o educando337”.

QUADRO 3: OS LIVROS DIDÁTICOS PRODUZIDOS POR ARAÚJO TÔRRES ARAUJO
NA DÉCADA DE 1970

Nº DE
ORDEM

TITULO DA
OBRA ANO EDITORA OBSERVAÇÃO

01 Leituras sergipanas
3a série

s/d Editora do Bra-
sil/ Salvador
Ba

Antologias de autores sergipanos. Por estes os
estudantes poderiam ter idéia dos valores literários
do Estado.

02 Leituras sergipanas
4a série

s/d Editora do Bra-
sil/ Salvador
Ba

Idem

03 Leituras
sergipanas1a série

1970 Editora do Bra-
sil/ Salvador-
Ba

Idem

04 História de Sergipe 1970 Especialmente escrita para a Escola Normal.
05 Aracaju, minha

Terra-Estudos
Sociais

1973 Editora do Bra-
sil/ Salvador-
Ba

Escrito para os alunos da 2a série primária, com 76
páginas.

06 Minha Terra Minha
Gente

1973 Editora do Bra-
sil/ Salvador-
Ba

Adotado nas escolas do Estado para as crianças da
1a série primária

07 Geografia de
Sergipe-Estudos
Sociais

1973 Editora do Bra-
sil/ S.P

Adotado nas escolas públicas do Estado para os
alunos da terceira série do 1o grau, com o conteúdo
apresentado em 77 páginas. Esse exemplar
pertenceu ao aluno Ariosvaldo Almeida, da 4a série,
do educandário Santa Inês.

08 Sergipe e o Brasil:
estudos sociais 4a

série

1973 Editora do
Brasil/ S.P

Exemplar encontrado na BPED, tendo pertencido ao
aluno Adilson Almeida de Oliveira, residente à rua
Estância 1580–Aracaju/Se, estudante das Escolas
Reunidas São Domingos Sávio em 01/05/77. O
livro tem 123 páginas

09 História de Sergipe
3o ano primário-
Estudos Sociais

1973 Editora do Bra-
sil/ Salvador-
Ba

Recomendado pelo Conselho Estadual de Educação
para as escolas públicas e particulares do Estado, 79
páginas.

10 Leituras sergipanas
2a série

1976 Editora do Bra-
sil/ Salvador-
Ba

Antologias de autores sergipanos. Por estes os
estudantes poderiam ter idéia dos valores literários
do Estado.

11 Literatura
Sergipana

1976 Centro Gráfico
do Senado
Federal-
Brasília

Dicionário de literatos sergipanos.

12 Geografia de
Sergipe-Ensino de
primeiro grau –
Estudos Sociais

1979 Centro Gráfico
do Senado
Federal-
Brasília

Segundo o próprio autor, foram produzidos dois mil
exemplares sob o patrocínio do Senador Augusto
Franco.

Fonte: IHGS, BICEN, BPED e o Instituto Tobias Barreto de Educação e Cultura.

De acordo com a nova lei, Araújo produziu 12 livros didáticos, quatro destes sendo

antologias didáticas destinadas à área de Comunicação e Expressão, dois voltados para o

337ROCHA, 2000. op. cit. p. 134.
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estudo da História e cinco destinados para à área de Estudos Sociais, conforme mostra o

Quadro 3.

Para a área de Comunicação e Expressão, as antologias didáticas constituem quatro

exemplares, intitulados: Leituras Sergipanas338, para as quatro séries do ensino primário.

Segundo o autor, esses livros possibilitariam aos estudantes o conhecimento dos valores

literários do Estado. No campo da História ,produziu mais duas obras sobre Sergipe: uma para

a Escola Normal – História de Sergipe - e outra História de Sergipe, para os alunos da

terceira série primária.

Com o novo rótulo de Estudos Sociais publicou Sergipe e o Brasil: estudos sociais339,

s/d, com 123 páginas impressas, pela Editora do Brasil-São Paulo, publicado por volta de

1970. É importante notar que muito embora o livro não mostre a data de sua publicação, ele

traz evidências de que foi produzido e de que circulou na década mencionada. A primeira

evidência refere-se ao fato de o autor ter tido a colaboração do Senador da República,

Lourival Batista, para a sua publicação, fato que situa o livro no tempo. A segunda diz

respeito aos dados do Censo de 1970, utilizado pelo autor. A terceira refere-se às marcas de

uso guardadas na segunda página depois da capa, feitas pelo aluno Adilson Almeida de

Oliveira, estudante da 4a série, das Escolas Reunidas Domingos Sávio, do ano de 1977. Esses

registros possibilitam-nos supor o tempo em que circulou aquele livro.

Essa geografia teve uma grande repercussão na imprensa. Araújo, homem de poucas

decepções na vida, as teve tão-somente com intelectuais medíocres e invejosos. Ele

mencionou, na entrevista, que nunca recebeu sugestões para a realização do seu trabalho, mas

críticas, que segundo ele eram infundadas, injustas, tolas e inconseqüentes, como as de

professora Nunes, que foram muitas. As citadas críticas surgiram com a publicação do seu

livro, Sergipe e o Brasil, as quais ele conseguiu destruir, respondendo a todas na imprensa.

Consultando os jornais da época, encontrou-se uma acirrada disputa, no campo intelectual da

História e da Geografia de Sergipe, iniciada por Nunes, licenciada em Geografia e História e

professora do Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UFS.

Nunes iniciou o seu texto comentando a relevância do livro didático em geral, no processo de

formação do educando e enfatizou:

338São quatro volumes produzidos para a 1a, 2a 3a e 4a séries primárias. Foram impressos pela editora do Brasil-
São Paulo. As Antologias são justas homenagens do autor aos autores sergipanos citados nos seus livros.
339ARAÚJO, Acrísio Tôrres. s/d. Sergipe e o Brasil: estudos sociais. São Paulo: Editora do Brasil S/A.
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Em Sergipe, exceto a experiência de Elias Montalvão com “Meu Sergipe”, o
livro didático foi sempre desligado do nosso meio e seus problemas. A pequena
população escolar não estimulava os intelectuais sergipanos a se voltarem para
esse tipo de atividade. Apenas houve algumas exceções como a de Acrísio Cruz,
por exemplo. Assim, que o professor Acrísio Tôrres começou a publicar estudos
sobre a História de Sergipe, visando a escola primária, acreditava-se que uma
nova época começava340.

Em seguida, elogiou o livro, dizendo que o mesmo era muito bem apresentado

formalmente, com excelentes ilustrações, que o tornavam atraente. Por outro lado, destacou

que “(...) não há uniformidade estilística, ora a linguagem é simples, acessível, ora é

empolada, de difícil entendimento”341. “(...) Não procurou aprimorar as qualidades que

realmente têm, na elaboração de livros para nossa juventude”342. Nunes apontou “erros

primários” e contradições, como os encontrados na página 19: “No litoral norte estão os

arquipélagos amazônicos, e Fernando de Noronha e a Ilha do Maranhão”. Ora, Fernando de

Noronha é um arquipélago oceânico, situado a 360 léguas da costa do Rio Grande do Norte,

portanto, no Nordeste do Brasil”343. E apontou erros encontrados em cada página, assim como

fez Manuel dos Passos Oliveira Telles, com o seu oponente Luiz Carlos Silva Lisboa, em

1897. Nunes finaliza o seu texto indagando à editora do Brasil, que tinha uma longa tradição

em produção de livros didáticos, por que não mantinha um setor especializado para fazer uma

revisão lingüística, evitando que a referida editora caísse em descrédito, publicando obras

apressadas como a de Araújo.

Araújo, “(...) homem de personalidade grandemente apegada às suas convicções e

posições filosóficas, e vive sempre no ataque às idéias que às suas se opõem ou contraria”344,

não deixou por menos. Quatro dias depois, respondeu aos “enganos e os juízos apressados” de

Nunes. Condenou toda a fala da professora, mostrando que não havia erros no seu livro, nem

na parte de História e nem na parte de Geografia, ressaltando que para tê-los encontrado foi

340NUNES, Maria Thetis. 1973. A margem de “Sergipe e o Brasil” do professor Acrísio Tôrres Araújo. In:
Gazeta de Sergipe, Aracaju, 18 de maio de 1973. p. 2.
341Idem. p 2.
342Idem, ibidem.
343NUNES, 1973. op. cit. p 2.
344JOÃO OLIVA ALVES. 2004. Entrevista concedida a autora em 19 de março de 2004. Oliva nasceu em 29 de
12 de 1929, no município de Riachão do Dantas, filho de José Alves dos Santos e Mariana Oliva Alves. Fez o
curso primário em escola pública na sua cidade natal. De boa qualidade, apesar da longa descontinuidade do
primário aos níveis seguintes, terminando-o em 1934. Em 1967, aos 43 anos de idade, já casado e residindo em
Aracaju, fez o exame de madureza e, aprovado, ingressou na Escola Técnica de Comércio de Sergipe, onde fez
o curso de técnico em contabilidade, terminando-o em 1971. Em seguida cursou Direito na UFS, concluindo-o
em 1976. O seu primeiro trabalho foi como balconista aos 12 anos de idade. Aos 17 ingressou na Prefeitura de
Riachão (com o nome de sua irmã, Josefa, até que completei os 18 anos) como Secretário-Tesoureiro do
Município. Ingressou por concurso no IBGE e por concurso também trabalhou na Justiça Eleitoral onde se
aposentou em 1984. Exerceu também o jornalismo. Aos 78 anos foi eleito para a Academia Sergipana de Letras.
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preciso ter lido a sua obra “(...) de muita má fé, ou não ter lido, para refutar assim os capítulos

considerados”345 e argumentou:

Descobriu a professora Thetis erro quando escrevi: ‘No litoral norte estão os
arquipélagos Amazônicos e Fernando de Noronha, e a ilha do Maranhão’
(Sergipe e o Brasil, cap. 3, p. 19). Ora, não há aí nenhum erro, pois o capítulo
trata do LITORAL e não das regiões brasileiras.
Ninguém ignora que Fernando de Noronha é uma ilha oceânica, tanto que, no
capítulo seguinte escrevi: ‘Há ilhas continentais e ilhas oceânicas. Entre as
últimas, são importantes as de Fernando de Noronha...’(Sergipe e o Brasil, cap.
4, p. 21).
Da mesma forma ninguém ignora que Fernando de Noronha fica na região
nordeste. Por isso, escrevi: ‘A região NORDESTE está constituída dos Estados
do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,
Alagoas, Sergipe, Bahia e o território de Fernando de Noronha’. Sergipe e o
Brasil, Cap. 8, p. 29)346

Araújo finaliza seu texto fazendo menção à fala de Nunes que disse que o autor tinha

uma imaginação fértil para escrever livros: “(...) não é preciso lembrar à profa Nunes que a

imaginação é um dom. Quem não o possuir poderá ser um digno compilador de fatos, mas

nunca será capaz de recriar o passado”347. Essa polêmica estendeu-se por várias semanas e

rendeu outros textos na Gazeta de Sergipe, envolvendo ainda, segundo Araújo, o professor

Nunes Mendonça, que “(...) ainda não me conhecia, fez minha defesa e de meus livrinhos

didáticos, em jornais de Aracaju e de Estância. Na sua severa ironia jornalística, afirmava que

me criticavam, a) por não ser sergipano, mas cearense, e b) por escrever os livros que nunca

quiseram ou souberam escrever”348.

Araújo produziu ainda a Geografia de Sergipe - Área de Estudos Sociais349, com 84

páginas, para a terceira série do ensino de 1o grau, com o propósito de contribuir para o

surgimento de novos horizontes na formação cultural do aluno. O livro não mostra a data de

publicação, mas é importante notar os dados do censo de 1970 e as estatísticas agrícolas de

1976. Pressupõe-se, a partir desses elementos, que o livro tenha sido publicado no final dessa

década.

Ainda nos anos de 1970, Araújo elaborou outra publicação de nome igual à citada

anteriormente, Geografia de Sergipe - Área de Estudos Sociais, diferindo apenas no número

345ARAÚJO, Acrísio Tôrres. 1973. Thetis versus Thetis. In: GAZETA DE SERGIPE, Aracaju, 22 de maio de
1973. p. 2.
346Idem, p. 2
347ARAÚJO, 1973. p. 2
348ARAÚJO, 2003. Entrevista concedida a autora em 20 de julho de 2003.
349ARAÚJO, s/d. Geografia de Sergipe - Área de Estudos Sociais. Salvador: Editora do Brasil.
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de páginas-77-publicada pela editora do Brasil – São Paulo e que foi adotada nas escolas

públicas do Estado para os alunos da terceira série do 1o grau, não mostrando também a sua

data de sua produção, mas sendo possível situá-lo a partir dos dados do censo de 1970, que o

autor utiliza. Vale registrar que esse exemplar pertenceu ao aluno Ariosvaldo Almeida, da 4a

série, do educandário Santa Inês. A capa desse livro traz uma foto do centro da cidade de

Aracaju.

Fig. 18 - Capa da 11ª edição Geografia de Sergipe– Estudos Sociais, de Acrísio Tôrres Araújo
Fonte: Acervo da Biblioteca Pública Epifânio Dórea.
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Ao final daquela década, já residindo em Brasília, Araújo lançou a Literatura sergipana, com

o propósito de “servir aos jovens sergipanos, iniciando-os no conhecimento de sua valiosa

cultura literária (...)”350, e a Geografia de Sergipe-Ensino de primeiro grau – Estudos

Sociais351, em 1979. Sobre este último comentou que “na época o Senador Augusto Franco

era candidato ao governo de Sergipe, foi-me fácil interessá-lo na reedição de dois

livrinhos”352. A tiragem foi de dois mil exemplares de cada obra. Dos dois livros citados pelo

professor, um é a última Geografia comentada e o outro é a História de Sergipe para o terceiro

ano primário. Aracaju, minha Terra353 é outro livro do autor, escrito para os alunos da 2a série

do curso primário. Minha terra minha gente354, publicado em 1973, com 63 páginas, impresso

pela editora do Brasil-Salvador, para os alunos da primeira série primária, assim lhes foi

dedicado:

(...) foi escrito para você que cursa a primeira série. Por isso, a sua linguagem é
muito simples, espontânea como você, e breves capítulos.
Você terá, naturalmente, pequenas dificuldades, mas seu papai, sua mamãe, sua
professora o ajudarão nesses momentos.
Está nas suas mãos, pois, o livrinho “Minha Terra, Minha Gente”. Deus ajude
você na tarefa de estudar e aprender para o futuro deste pequeno Estado355.

O Quadro 4 mostra que, além do gênero didático, o professor Araújo escreveu ao final

dos anos de 1960, 2 biografias e mais 3 nos anos de 1970. A primeira biografia foi lançada ao

final de agosto de 1967, sobre o historiador Virgínio de Santana356. Como se observou nas

representações construídas pelos jornais de Aracaju à época, este biografado prefaciou a

Pequena História de Sergipe de Araújo em 1966, o que, segundo os mesmos jornais, garantiu

à obra valor e mérito. Esta foi muito anunciada na imprensa sergipana e o seu lançamento

contou com a presença de vários intelectuais sergipanos. A Gazeta de Sergipe registrou esse

momento:

O professor Acrísio Tôrres Araújo é um cearense que se tornou sergipano pelo
interesse e dedicação à história deste Sergipe Del Rei. Já nos ofereceu um
trabalho sob o título de História de Sergipe e agora acaba de lançar um outro

350ARAÚJO, 1976. Literatura Sergipana. Brasília: CEGRAF. 1976. p. 9.
351ARAÚJO, Geografia de Sergipe-Ensino de primeiro grau – Estudos Sociais. Brasília: Centro Gráfico do
Senado Federal, 1979.
352ARAÚJO, 2003. Carta para a autora em 20 de julho de 2003.
353ARAÚJO, Acrísio Tôrres. 1973. Aracaju, Minha Terra. Salvador: Editora do Brasil.
354ARAÚJO, 1973. Minha terra minha gente. Salvador: Editora do Brasil.
355Idem p. 4.
356ARAÚJO, 1967. Virgínio de Santana. Aracaju: J. Andrade.
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sôbre a personalidade do Velho Mestre Virginio de Sant’ana, com o
acolhimento devido pela nossa sociedade cultural357.

QUADRO 4: BIOGRAFIAS PRODUZIDAS POR ARAÚJO TÔRRES ARAUJO NAS
DÉCADAS DE 1960 E 1970

Nº DE
ORDEM

TITULO DA
OBRA

ANO
DE

PUB
EDITORA OBSERVAÇÃO

01 Virgíno de
Sant’anna

1967 J. Andrade-
Aracaju

Dedicada aos professores, apresentando Zózimo Lima
como um exemplo de amor e de dedicação a ser
seguido e aos jovens estudantes, para que vejam
sempre, no mestre, um guia, um amigo, um pai.

02 O Secretário de
Guilherme de
Campos

1968 Livraria
Regina

Relata a vida de Edilberto Souza Campos, quando já
formado em medicina serviu como secretário do
governo do pai, o des. Guilherme de Campos.

03 Zózimo Lima 1973 Centro gráfico
do Senado
Federal/DF

Segundo o próprio autor, Zózimo Lima, é um dos
maiores jornalistas sergipanos.

04 Graccho Cardoso 1973 Imprensa
Oficial/Aracaju

Publicada sob o patrocínio do Governo Paulo Barreto
de Menezes, como homenagem de Sergipe ao grande
estadista Maurício Graccho Cardoso, por ocasião da
transladação de seus restos mortais do Rio de Janeiro
para o nosso Estado.

05 Augusto Leite 1974 Imprensa
Oficial/Aracaju

De família tradicional sergipana, médico considerado
o pioneiro da cirurgia em Sergipe e fundador do
Hospital de Cirurgia.

Fonte: Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, Biblioteca Epiphaneo Dórea, Biblioteca Central da UFS e
Instituto Tobias Barreto de Educação e Cultura.

O Diário Oficial do Estado de Sergipe publicou uma extensa nota elaborada pelo

Gabinete do Governador sobre essa primeira biografia, permitindo-nos perceber, conforme

Sirinelli, a rede de relações que se firmava em torno de Araújo, que já transitava no meio

intelectual sergipano:

O governador Lourival Baptista se fêz representar pelo Assistente técnico,
jornalista Juarez Ribeiro, na solenidade de lançamento do livro “Virgínio de
Sant’Anna”, de autoria do professor Acrísio Torres de Araújo, realizada às 20
horas de ontem, no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe.
Após a abertura da solenidade, pelo representante do Chefe do Executivo, e
respectiva composição de mesa, usaram da palavra o poeta Freire Ribeiro, o
Desembargador Joel Macieira Aguiar, a assistente social Anete Figueiredo
Santos, o jornalista Clarêncio Fontes, Presidente do CIRJAP, o Dr. Djalma
Ferreira de Oliveira, Juiz de Direito de Japaratuba, e o professor Acrísio Torres
de Araújo, todos ressaltando as qualidades de mestre e amigo, do professor
Virgínio de Sant’Anna, que por 50 longos anos serviu ao magistério sergipano.
Após as palavras do homenageado, o jornalista Juarez Ribeiro, representante do
Governador Lourival Baptista, louvou a iniciativa da publicação do livro sôbre
o antigo mestre, ao tempo em que, dizendo do empenho do Govêrno de Sergipe,

357GAZETA DE SERGIPE. Aracaju, 28 de agosto de 1967. p. 5.
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em desenvolver as atividades culturais do Estado, agora comprovado com a
criação do Conselho Estadual de Cultura, encerrou a solenidade.
Após, o professor Acrísio Torres de Araújo autografou seu nôvo livro para os
presentes, entre os quais se encontravam o Secretário de Agricultura, dr. Jeugo
Schmidt, poeta Freire Ribeiro e Severino Uchoa, Prof. João Evangelista
Cajueiro, Presidente da Academia Sergipana de Letras e outras pessoas ligadas
aos meios culturais do Estado.358

O Diário de Aracaju também comentou essa solenidade:

O professor Acrísio Torres de Araújo, autor de “História de Sergipe”, livro
adotado oficialmente em estabelecimentos de ensino do Estado, procederá, esta
noite, no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, às 20 horas, o lançamento
de seu nôvo livro. “Virgíno de Sant’Anna”, que foi o mais culto mestre de
História, durante várias décadas, nos colégios da capital sergipana, atualmente
aposentado, depois da prestação de inestimável serviço à formação de nossas
gerações. O lançamento do prof. Araújo merece o apôio e prestígio de tôda a
comunidade359.

Esse mesmo jornal mostrou que os professores e os alunos do Colégio Nossa Senhora

de Lurdes prestigiaram o lançamento da obra:

Lançado em noite de autógrafos, no último domingo, e com a presença de
autoridades, intelectuais, presidentes de associações culturais, professores,
direção e alunos do Colégio N. S. de Lourdes, o livro sôbre Vírginio de
Sant’Anna, um dos reais valores da inteligência sergipana, escrito pelo
professor Acrísio Torres de Araújo, vem alcançando boa receptividade, uma vez
que todos são unânimes em afirmar que a publicação do presente trabalho
biográfico veio satisfazer uma necessidade há muito relacionada, pois com isso,
se fêz justiça a um dos mais dedicados professores do Estado, catedrático,
aposentado, e que possui além de outros méritos, o de ter sido um bom
jornalista360.

No mesmo ano em que recebeu o título de Cidadão Aracajuano – 1968 – Araújo

elaborou o seu segundo trabalho biográfico: O Secretário de Guilherme Campos361. A Gazeta

de Sergipe relatou a solenidade do seu lançamento no IHGS, citando os intelectuais

sergipanos presentes no evento:

No último sábado, o professor Acrísio Tôrres lançou o livro “O Secretário de
Guilherme Santos” (sic) Campos, uma obra biográfica. O professor Acrísio
natural do Ceará, é pessoa bastante conhecida entre nós, principalmente nos
meios intelectuais. Estiveram presentes, entre outros, o Arcebispo
Metropolitano D. José Vicente Távora; o Vice-Governador, Dr. Manoel Cabral

358DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE. Aracaju, 30 de agosto de 1967. p. 5.
359DIÁRIO DE ARACAJU. Aracaju, 27/ 28 de agosto de 1967. p. 3.
360DIÁRIO DE ARACAJU. Aracaju, 24 de agosto de 1967. p. 3.
361ARAUJO, 1968. op. cit.
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Machado; Professora Olga Maria Andrade, e várias outras personalidades do
nosso mundo intelectual362.

Naquela noite, conforme mencionou em carta “um dos oradores, Manoel Cabral

Machado lançou a idéia de criar a disciplina História de Sergipe, na Escola Normal, e minha

nomeação como titular dela, como reconhecimento e estímulo às pesquisas históricas,

geográficas e literárias”363, por mim realizadas. Araújo, na ocasião, esclareceu que “não se

tratava de criar a citada cadeira, mas de restaurar a disciplina História de Sergipe, pois a

mesma havia sido criada em 1870, no império, no governo de Cardoso Lima Junior, com o

título de História do Brasil e de Sergipe”364. Segundo Araújo, Brício Cardoso foi quem

primeiro ministrou essa cadeira na escola Normal, mas acrescentou que “na verdade, não

Brício, mas eu, fui o primeiro professor de História de Sergipe da Escola Normal, porque a

cadeira foi restaurada em 1968, apenas com o nome de História de Sergipe”365. Araújo passou

a dar aulas na citada instituição em 1969, onde permaneceu até 1973, quando foi nomeado

chefe de Gabinete da Secretaria da Justiça, no Governo de Paulo Barreto de Menezes. Para

ficar a serviço exclusivo desse órgão e da Companhia de Habitação de Sergipe (COHAB),

Araújo afastou-se do magistério.

Foi também nos anos de 1970 que Araújo teve a sua inscrição para concorrer à vaga na

Academia de Sergipana de Letras. A Gazeta de Sergipe comentou o fato:

Fundamentado nos pronunciamentos emitidos pelas comissões julgadoras
designadas para avaliar o mérito das obras literárias apresentadas pelo Dr. Luiz
Carlos de Alencar e Acrísio Tôrres Araújo, candidatos respectivamente às
cadeiras 26 e 36 da Academia de Sergipana de Letras, o presidente Severino
Uchoa determinou a inscrição dos referidos intelectuais para concorrerem às
vagas existentes naquela instituição cultural366.

Em 11 de setembro de 1974, o professor Araújo, que tem a Filosofia como seu

“querido passatempo”, como disse Platão, e as músicas dos gênios, Beethoven, Schubert,

Mozart, Chopin, Brahms, Bach, etc”, tomou posse da cadeira de número 36, cujo patrono é

Brício Cardoso e que tinha sido anteriormente ocupada por Hunald Cardoso. Araújo proferiu

um discurso367 elaborado em 25 páginas, versando sobre aqueles personagens e exaltando-os.

362GAZETA DE SERGIPE. Aracaju, 01 de setembro de 1968. p. 5.
363ARAÚJO, 2003. Carta para a autora em 10 de junho de 2003.
364ARAÚJO, 2003. Carta para a autora em 14 de fevereiro de 2004.
365Idem.
366GAZETA DE SERGIPE. Aracaju, 4 de novembro de 1973. p. 4.
367ARAÚJO, 1974. Discurso de Posse na Academia Sergipana de Letras. op. cit.
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Os anos de 1970 foram bastante movimentados na vida do professor Araújo. Por

motivos familiares, ele deixou o antigo sonho de viver em Curitiba e mudou-se para Brasília,

em 1977, porque era preciso encaminhar os filhos. Anos antes de efetuar essa mudança,

recebeu, em 1974, o título de Cidadão Sergipano na Assembléia Legislativa, concedido pelo

deputado Leandro Maciel Filho.

Ainda antes da sua mudança para a capital federal, Araújo escreveu diversos trabalhos

e deu continuidade à produção de biografias, elaborando mais três delas: em 1973, a de

Zózimo Lima368 que, como foi citado anteriormente foi importante para Araújo por ter feito

uma “crítica elevada” da sua primeira obra didática, crítica comentada pelos jornais da época

e também pelo próprio Araújo nas páginas iniciais dessa biografia; ainda nesse ano escreveu

368ARAUJO, 1973. Zózimo Lima. op. cit.

Fig. 19 - Fotografia do professor Acrísio Tôrres Araújo.
Fonte: Acervo particular de Acrísio Tôrres Araújo.
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sobre Graccho Cardoso369, por ocasião da transladação de seus restos mortais do Rio de

Janeiro para Sergipe e sobre o médico Augusto Leite370, em 1974. Aqui, Araújo compara o

médico sergipano ao médico francês Pasteur, além de ressaltar o seu pioneirismo na

implantação da cirurgia em Sergipe.

QUADRO 5: OBRAS DE CARÁTER HISTÓRICO, PRODUZIDAS POR ACRÍSIO
TÔRRES ARAUJO, NAS DÉCADAS DE 1970 A 1990

Nº DE
ORDEM

TÍTULO DA
OBRA ANO EDITORA OBSERVAÇÃO

01 O Velho Atheneu
Sergipense,
Hoje Colégio
Estadual de Sergipe

1970 Imprensa
Oficial
Aracaju-SE

Dedicada àqueles que em 1870 sonharam com as
festas que hoje, cem anos depois, estão sendo vividas.

02 Sergipe e a
Independência do
Brasil

1972 Imprensa
Oficial
Aracaju-SE

Elaborada para às comemorações do sesquicentenário
da Independência do Brasil, foi publicada sob o
patrocínio do Governo Paulo Barreto de Menezes.
Este modesto trabalho abrange os anos de 1820 a
1824, compreendendo fatos relativos à independência
local e do Brasil. Representa um esforço para uma
visão desse longo e conturbado período da história
política de Sergipe.

03 Imprensa em
Sergipe

1993 Centro Gráfico
do Senado
Federal,
Brasília – DF

O volume I desse livro foi publicado com o apoio do
Senador Chagas Rodrigues, abrange os jornais lidos de
1832 até 1910. O segundo volume está sendo
elaborado.

04 Pó dos Arquivos 1999 Thesaurus Crônicas históricas dos bastidores da história
sergipana

Fonte: Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, Biblioteca Pública Epiphaneo Dórea, Biblioteca Central da
UFS e Instituto Tobias Barreto de Educação e Cultura.

Araújo iniciou esse tipo de trabalho biografando Virgíno de Sant’anna, destacando as

qualidades do mestre e fazendo também uma espécie de agradecimento por ele ter acolhido a

sua primeira obra didática, A pequena História de Sergipe. Conforme os jornais da época,

esse trabalho abriu espaço para as produções posteriores. A relação biógrafo/biografado tem

um sentido importante na trajetória intelectual de Araújo, porque lhe possibilitou o

estreitamento das relações com os intelectuais sergipanos. É importante atentar para a posição

que esses biografados ocupavam na sociedade sergipana, sem perder de vista a ligação que

tiveram com a classe dirigente. Ainda é importante conhecer os intelectuais que prestigiaram

o lançamento das biografias escritas por Araújo, fato não observado com os seus primeiros

compêndios didáticos. Freitas371 mostrou que o feudo intelectual é fechado, ao relacionar os

369ARAÚJO, 1973. Graccho Cardoso. Aracaju: Imprensa Oficial.
370ARAÚJO, 1974. Augusto Leite. Aracaju: Imprensa Oficial.
371FREITAS, Itamar. 2002. A escrita da História na ‘casa de Sergipe’ – 1913/1999. São Cristóvão: Editora UFS;
Aracaju: Fundação Oviêdo Teixeira. p. 27.
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intelectuais que publicaram na década de 1960 na Revista do IHGS e chamou atenção para a

exclusão de alguns forasteiros. Araújo não estava incluído no grupo de intelectuais

pertencentes àquela instituição que congregava os intelectuais do momento, mas, através de

sua produção de biografias, foi-se inserindo no seleto grupo de intelectuais sergipanos. O

quadro 05 mostra que ainda na década de 1970 Araújo escreveu – como ele mesmo as

denominou – obras de natureza “histórica”, incluindo-se nesse grupo as suas crônicas.

Note-se que o autor, mesmo não residindo mais em Sergipe, continuava discutindo

aspectos da história sergipana. A primeira desse conjunto de obras foi produzida quando

Araújo morava em Sergipe, e as demais quando o autor já residia em Brasília. Mesmo não

gostando de política, Araújo utilizou-se de Aristóteles para definir-se como “um animal

político”; na verdade, considerando-se um severo crítico dos políticos e, como prova disto,

sugerindo à entrevistadora a leitura de seus artigos na Gazeta de Sergipe, criticando a atuação

de diversos políticos. Entretanto, esse conjunto de trabalho mostra o trânsito que ele tinha na

esfera política, buscando daqueles o apoio para subvencionar as suas obras. Para Gandini372,

esse envolvimento entre o intelectual e o Estado é um fator de grande relevância para o

conteúdo, a forma e o resultado do trabalho intelectual. Apesar de não gostar de política,

como afirmou, Araújo escreveu duas obras dessa natureza, como se pode verificar no Quadro

06. Escreveu ainda 01 ensaio e um 01 discurso.

QUADRO 6: OBRAS DE CARÁTER DIVERSO PRODUZIDAS POR ACRÍSIO TÔRRES
ARAÚJO DE 1974 A 1999

Nº DE
ORDEM

TÍTULO DA
OBRA ANO EDITORA OBSERVAÇÃO

01 Discurso de posse
na Academia
Sergipana de Letras

1974 S/E. Discurso pronunciado ao tomar posse na cadeira nº 36,
da Academia Sergipana de Letras, em 11 de setembro
de 1974.

02 Os amores de Pedro
II em Sergipe.

1981 Centro Gráfico
do Senado
Federal-
Brasília

O volume I deste ensaio reflete “Cenas da vida
Sergipana”

03 Cátedra e Política 1988 Centro Gráfico
do Senado
Federal,
Brasília – DF

Cartas publicadas no Jornal de Brasília. Disse o autor
que são cartas contra a ditadura militar (1964-1985)

04 Sergipe: Crimes
Políticos I

1999 Thesaurus Constitui volume II da série “Cenas da vida sergipana”

Fonte: Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, Biblioteca Pública Epifâneo Dórea, Biblioteca Central da
UFS e Instituto Tobias Barreto de Educação e Cultura.

372GANDINI, Raquel Pereira Chainho. 1995. Intelectuais, Estado e Educação: Revista Brasileira de Estudos
Pedagógicos, 1944 – 1952. Campinas: Editora da UNICAMP. p. 13. (Série Pesquisas).
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Essa longa relação de publicações não esgota a produção desse homem que continua

produzindo pelos caminhos na maturidade, “formando consciências, homens sensatos e

capazes. Foi e é assim na UnB: formar para as profissões, missão da universidade. E, não,

formar profissionais”. Esse homem, que se auto-define personalidade idealista e sonhadora,

pode ser chamado de polígrafo373, pela diversidade de temas que escreveu. Utilizando as

categorias definidas por Sirinelli, Araújo é um intelectual criador e mediador. Criador porque

escreveu e continua escrevendo uma infinidade de obras. Obras que lhe deram notoriedade

reconhecida na solenidade de lançamento de O Secretário de Guilherme de Campos. Quanto à

categoria de mediação Araújo pode ser visto pelo poder de influência que teve e tem Araújo

de fazer ressoar os seus conhecimentos, oriundos da sua criação para a sociedade.

Araújo completou o seu tempo de professor na Universidade de Brasília (UnB), onde

ingressou em 1978, tendo ministrado aulas até 2002. Atualmente aposentado, quando lhe foi

perguntado sobre as suas horas de lazer, respondeu: “Lazer? Ócio? Para quê? Morto, terei a

eternidade para descansar”. Conforme mencionou em carta374, continua dando aula “extra-

currículo” de Oratória Forense, está coordenando um projeto de sua autoria, para a editora

Martins Fontes, de São Paulo: “Voltaire vive”. Disse ainda que se sentiu estimulado depois

que leu o artigo “Acrísio, um velho conhecido”375, a rever as suas obras didáticas, sobretudo

as destinadas ao ensino primário, visando reeditá-las posteriormente.

2.1.2 Enfim, a Geografia de Sergipe!

Como foi visto no item anterior, passaram-se 44 anos de absoluto silêncio em termos

de produção de livros didáticos de Geografia de Sergipe. Os jornais da época denunciavam

que o nosso professorado limitava-se a dar lições de Geografia com livros desatualizados. “Já

não servem, também, por sucessivas alterações nos quadros político, econômicos e sociais, os

compêndios de Silva Lisboa e Elias Montalvão”376.

Assim, depois de uma grande ausência de livros didáticos sobre Sergipe, em 1966

falou-se em livro didático de Geografia de Sergipe. Também foi nesse ano que o Governo do

373Expressão utilizada por Miceli. p. 56. MICELI, Sérgio. 2001. Intelectuais à brasileira. São Paulo: Companhia
das Letras.
374ARAÚJO, Acrísio Tôrres. 2004. Carta para a autora em 14 de fevereiro de 2004
375SANTOS, Vera Maria dos. 2003. “Acrísio: um velho conhecido”. CINFORM, Aracaju, 20 a 26 de jan. Cultura
& Variedades, Pensamento Acadêmico. p. 4.
376GAZETA DE SERGIPE. Aracaju, 20 de novembro de 1969. p. 2.
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Estado apresentou a Lei no 1396, dispondo sobre o Sistema Estadual de Ensino, respaldado na

Lei 4o24/1961. No que se refere ao ensino primário, enfatizou-se: “(...) no currículo mínimo

de Estudos Sociais serão focalizados com realce os episódios e reconhecimento ligados ao

Estado de Sergipe sem prejuízo dos referentes ao Brasil, como Pátria de todos brasileiros”377.

No ensino médio, o aluno, além de outros conhecimentos, “deve demonstrar um razoável

aprendizado da Língua Portuguesa, e demonstrar familiarização com os problemas brasileiros,

através de conhecimentos sobre a História e Geografia do Brasil”378. Quanto ao ensino

primário, é importante notar que a Geografia aparece como uma disciplina integrante da área

de Estudos Sociais. A constituição dessa área substituiria as disciplinas consideradas

tradicionais: História e Geografia. “A introdução dos Estudos Sociais nas escolas de primeiro

e segundo graus fazia parte de um processo mais amplo de reforma da educação brasileira,

iniciada já no mesmo ano em que os militares deram o golpe e assumiram o comando do

Estado brasileiro”379. Segundo Martins,

(...) isso implica considerar que o projeto de Estudos Sociais como matéria do
ensino antecedeu ao projeto da reforma de 1971. Podemos inferir que à criação
dessa matéria no ensino fundamental correspondia a retomada de um projeto
antigo e que encontrou possibilidades de implantação graças a uma política
ampla de reforma”380.

Em relação aos livros didáticos de Estudos Sociais, Munakata destaca:

As “críticas mais duras” eram endereçadas aos livros de Estudos Sociais, que
“não levam os alunos à compreensão da realidade e ainda impedem que eles ‘se
situem no espaço e no tempo da realidade social brasileira, indispensáveis para
a formação da cidadania’ (Folha de São Paulo, 23/4/1994, p. 3-4). Assim, os
livros de estudos sociais (história e geografia) são, em sua maioria, atemporais.
Nunca usam fotografias que poderiam contextualizar as atividades propostas em
um determinado local e época381.

Foi nesse ambiente e no momento em que se reclamava a falta de uma produção

didática que englobasse os aspectos da vida sergipana que a Geografia de Sergipe para o 3o

ano primário, de Araújo, chegou ao meio escolar. Assim como o seu livro de História, a

377DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE. Lei no 1.396 14 de setembro de 1966. Aracaju, 21 de
setembro de 1966. p. 1-3.
378DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE. Lei no 1.396 14 de setembro de 1966. Aracaju, 21 de
setembro de 1966. p. 1-3.
379ROCHA, 2000. op. cit. p. 135.
380MARTINS, Maria do Carmo. 2003. As Humanidades em Debate In: OLIVEIRA, Marcus Aurelio Taborda;
RANZI, Maria Fischer (Orgs.). História das disciplinas escolares no Brasil: contribuições para o debate.
Bragança Paulista: EDUSF. (Estudos CADPH. Série Historiografia). p. 145.
381MUNAKATA, 1977. op. cit. p. 62.
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Geografia de Sergipe, antes de ser publicada, foi também comentada pela imprensa, que

registrou as configurações sociais próprias do final dos anos de 1960. O autor comentou, na

entrevista: “(...) todos os jornais, os de Aracaju, e os do interior, Estância, sobretudo, Própria,

etc., noticiaram a publicação de meus livrinhos para o primário”382, pois até aquele momento

“nenhum livro de Geografia de Sergipe era utilizado nas escolas; a minha Geografia de

Sergipe passou a ser utilizada por alunos e, em geral, por professores”383. Além desse fato, os

jornais daquele tempo evidenciaram que o autor da obra em questão era um cearense que não

era bem visto pelo grupo de intelectuais sergipanos e mostraram também a reação destes à

iniciativa de Araújo. O Diário de Aracaju elaborou a seguinte nota:

O senhor Acrísío Torres de Araújo, que já tem um livro publicado adotado com
grande aceitação em diversos estabelecimentos de ensino no Estado, está
elaborando uma Geografia de Sergipe, para Curso Superior e Geografia e
História de Sergipe a ser adotada nas escolas primárias. O lançamento dos dois
livros está previsto para janeiro do próximo ano384.

O jornalista A F. de Jesus, do A Cruzada, cobrou de Araújo a Geografia de Sergipe,

anteriormente por ele anunciada:

O professor Acrísio (aquele cearense que fêz a História de Sergipe) anda agora
preocupadíssimo. Segundo ele mesmo dizia, êste ano de 66 seria sua época de
mais produzir. Faria, além da História (já esgotada e em cogitação para outra
edição), uma Geografia, livrinhos infantis (uma queda sua e de muito carinho) e
outra porção de trabalhos literários. Mas, parece que tudo vai ficando só na
cabeça do sonhador intelectual. O tempo vai passando e nem para tirar uma
segunda edição de sua História de Sergipe, êle está encontrando cobertura das
autoridades (algo necessário, infelizmente!). Bem, professor, que faremos nós
aqui?385

Lima, através da Gazeta de Sergipe, além de informar sobre o novo livro didático de

Geografia de Sergipe, mencionou que os livros utilizados naquele momento em nossas escolas

estavam completamente desatualizados:

Está no prelo, segundo me informaram, a “Geografia de Sergipe”, escrita pelo
prof. Acrísio Torres, autor da já divulgada “História de Sergipe”. Foi necessário
que viesse do sertão do Ceará um jovem intelectual para escrever a nossa
história e a nossa geografia, de vez que as escritas anteriormente estão em

382ACRISIO TÔRRES ARAÚJO. 2003. Entrevista concedida a autora em 20 de julho de 2003.
383Idem.
384DIÁRIO DE ARACAJU. Aracaju, 15 de março de 1966. p. 2.
385A CRUZADA. Aracaju, 19 de novembro de 1966. p. 9.



125

grande parte desatualizadas Aguardemos o novo livro do prof. Acrísio, que
escreveu bem e seguro nas suas investigações”386.

A Geografia de Sergipe, de Araújo, ficou pronta no final de 1966, e nesse mesmo ano

o autor submeteu-a à apreciação do Conselho Estadual de Educação. O jornal A Cruzada

noticiou essa passagem, além de mencionar a falta de um livro dessa natureza em nossas

escolas:

O professor Acrísio Tôrres Araújo brevemente estará autografando a segunda
edição de sua História de Sergipe. Já vai bem adiantado o serviço de impressão.
A maior alegria do mestre cearense e, entretanto o parecer que o Conselho
Estadual deu sôbre os dois livros que pretende lançar: História de Sergipe e
Geografia de Sergipe para o quarto (sic) terceiro ano primário. O conselho
achou a obra do professor uma iniciativa digna de aplauso e que certamente
alcançará grande receptividade entre os estabelecimentos de ensino: Em Sergipe
se aprende tudo, menos a história de nossa terra, a não ser em compêndios sobre
História do Brasil.
O parecer foi aprovado no dia 9 de novembro de 1966 e a relatora foi a
professora Neyde Mesquita. É mais uma vitória justa para o professor. Serão
mais elementos para a educação de nosso povo387.

Sobre esse fato, mencionou o professor Araújo:

O Conselho Estadual de Educação recebeu bem, com amável surpresa, a minha
iniciativa de submeter à apreciação de seus conselheiros, os meus livrinhos
Geografia de Sergipe e História de Sergipe, 3º ano primário. No
encaminhamento, pedi sugestões, mas o CEE se limitou a elogios estimulantes à
minha pessoa, ao meu trabalho388.

Consultando o Livro de Atas do Conselho Estadual de Educação, a Geografia de

Sergipe do professor Araújo foi um dos pontos de pauta de reunião realizada no dia 19 de

outubro de 1966, estando presentes os seguintes conselheiros: Dalila Cortês Rollemberg,

Luciano Duarte, Neyde Mesquita, Celina Oliveira Lima, José Carlos de Souza, João Moreira

Filho, Cabral Machado, Lauro Nascimento, Francisco Novais e Acrísio Cruz; estiveram

ausentes Barros Sampaio, Alcebíades Vilas Boas e, comparecendo como convidado, o Dr.

João Simões dos Reis. Na ocasião “foram lidos ofícios do professor, encaminhando os seus

originais de “História e Geografia de Sergipe”, de sua autoria”389. A tramitação do pedido de

386GAZETA DE SERGIPE. Aracaju, 10 de março de 1967. p. 2.
387A CRUZADA. Aracaju, 07 de Janeiro de 1967. p. 6.
388ACRISIO TÔRRES ARAÚJO. 2003. Entrevista concedida a autora em 20 de julho de 2003.
389ESTADO DE SERGIPE. Ata da centésima quarta sessão plenária do Conselho Estadual de Educação.
Aracaju, 19 de outubro de 1966. Conselho Estadual de Educação.
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apreciação da obra, na citada instituição, desencadeou uma ampla discussão em torno do

conteúdo proposto pelo novo livro, refletindo uma grande disputa no campo intelectual, fato

perfeitamente compreensível se considerarmos que “o meio intelectual constitui, ao menos

para seu núcleo central, um “pequeno mundo estreito”, onde os laços se atam, por exemplo,

em torno da redação de uma revista ou do conselho editorial de uma editora”390 e se

considerarmos ainda que, para um grupo de intelectuais sergipanos, Araújo era um recém-

chegado a Aracaju que ensinava em escolas particulares. Ainda nesse enredo, é importante

ressaltar que estava em vias de conclusão a Geografia de Sergipe dos professores Campos e

Fernando Figueiredo Porto, ambos intelectuais renomados e professores do curso de

Geografia e História da Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe. Esses professores

pertenciam a um grupo de intelectuais do qual Dom Luciano Cabral Duarte, membro do

Conselho Estadual de Educação, fazia parte. É importante perceber a posição que esse grupo

colocado em situação de concorrência pela legitimidade intelectual ocupava naquele momento

na estrutura do campo intelectual391.

Na reunião do dia 16 de novembro de 1966 estiveram presentes os conselheiros:

Presidente José Carlos de Souza, Carlos Alberto Barros Sampaio, João Moreira Filho,

Alcebíades Villas Boas, Manuel Cabral Machado, Celina Oliveira Lima, Neyde Mesquita,

Dalila Côrtes Rollemberg e Luciano Cabral Duarte, estando ausentes os conselheiros Lauro

Nascimento, Acrísio Cruz e Francisco Melo Novais. Nessa reunião foi solicitado mais uma

vez à conselheira Neyde Mesquita que desse o seu parecer sobre o programa de História e

Geografia de Sergipe elaborado pelo professor Araújo:

(...) o trabalho deveria receber um voto de louvor pelo seu esfôrço, mas, que
achava o trabalho incompleto e opinava pela sua ampliação e aperfeiçoamento.
O conselheiro Luciano Duarte sugeriu que o Conselho não oficializasse nem
este nem outro livro didático. Esta foi a conclusão chegada após vários
debates392.

Conforme Miceli a produção e o consumo de obras destinadas aos escolares

(...) são reguladas, em medida significativa, pelos critérios de legitimidade
invocados por grupos de agentes cujos interesses em preservar as posições de
que desfrutam exigem a manutenção de uma reserva para as obras que

390SIRINELLI, 1998. op. cit. p. 248.
391BOURDIEU. op. cit. p 191.
392ESTADO DE SERGIPE. Ata da centésima sétima sessão plenária do Conselho Estadual de Educação. Aracaju
16 de novembro de 1966. Conselho Estadual de Educação.
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produzem e a comercialização da autoridade intelectual de que se revestem os
juízos que externam393.

Mais um mês e a obra de Araújo ainda tramitava no Conselho Estadual de Educação.

Na reunião de 21 dezembro de 1966, com os seguintes conselheiros presentes: Alcebíades

Vilas Boas, Barros Sampaio, Moreira Filho, Melo Novais, Lauro Nascimento, Celina Lima,

Neyde Mesquita, Cabral Machado e na ausência os conselheiros, Luciano Duarte, Dalila C.

Rollemberg, Acrísio Cruz e José Carlos de Souza, este último a serviço do conselho, “(...) foi

lido o parecer da Cons. Neyde Mesquita e do Cons. Relator, prof. Alcebíades Melo Vilas-

Bôas, sôbre a História e Geografia de Sergipe do Prof. Araújo, que foram aprovadas”394.

Desse modo, a obra obteve o aval do Conselho Estadual de Educação, em 1966, para circular

nas escolas públicas do Estado de Sergipe. O parecer de aprovação ressaltava a importância

desse livro para os professores e para os estudantes da época:

Depois de um estudo dos originais de História de Sergipe e Geografia de
Sergipe, do prof. Acrísio Tôrres Araújo, que foram encaminhados a êste
CONSELHO no sentido de serem aprovados e adotados no 3o ano primário,
concluímos que esta é uma iniciativa digna de aplausos.
Estamos certos de que o seu trabalho terá melhor receptividade em todas as
escolas de Sergipe.
Opinamos que o CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO recomende estes
livros como subsídio para o professor primário e um guia para o estudante de
História e Geografia de Sergipe395.

A Gazeta de Sergipe afirmou que os colégios do interior e da capital adotariam aquele

livro e informou sobre a quantidade de exemplares produzidos:

A maioria dos colégios particulares de nossa capital e do interior do Estado
adotará a partir desse ano os livros “História de Sergipe” e “Geografia de
Sergipe”, ambos aprovados pelo Conselho Estadual de Educação, no seu
parecer nº18/66.
Ambos os livros de autoria do professor Acrísio Torres Araújo que vem
dedicando-se no seu trabalho de contar a História de Sergipe.
O referido professor também é autor da pequena história de Sergipe, e também
lançará nos próximos dias a segunda edição deste livro que vem com o nome
“História de Sergipe” mais ampliada e ilustrada.
Em conversa com a nossa reportagem o professor Acrísio Torres de Araújo
disse que inicialmente a edição desses dois livros escolares será de 5 mil
exemplares mas de acordo com os constantes pedidos vindos dos diretores dos

393MICELI, Sérgio. 2001. Intelectuais à brasileira. São Paulo: Companhia das Letras. p 157.
394ESTADO DE SERGIPE. Ata da centésima nona sessão plenária do Conselho Estadual de Educação. Aracaju
21 de dezembro de 1966. Conselho Estadual de Educação
395ARAÚJO, Acrísio Tôrres. s/d. Geografia de Sergipe. op. cit. p. 95.
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estabelecimentos de ensino primário não só da capital como do interior do
Estado deverá ser impressa uma segunda edição desses dois livros396.

A Cruzada destacou o sucesso do livro e comentou a fala do autor, que tinha recebido

encomendas de quase todo o interior sergipano. “Até os cursos pedagógicos adotarão os meus

dois livros”397. Em fevereiro, aquele jornal noticiou mais uma vez sobre os livros História e

Geografia de Sergipe para terceira e quarta séries, de Araújo: “Já estão prontos e circulando

os dois livros do professor Araújo, História e Geografia de Sergipe para a terceira e quarta

séries”398. O jornal comentou ainda, conforme o autor, que os referidos livros “(...) vêm

obtendo grande sucesso nos meios escolares, visto que quase todos os diretores de grupos e

colégios da capital e do interior estão adotando em seus cursos”399.

Em meio aos elogios vieram as críticas efetuadas pelos jornais, denunciando o

pensamento dos intelectuais sergipanos. A Voz de Lagarto elaborou uma nota endereçada ao

professor, criticando-o pela deficiência da sua cultura mas ao mesmo tempo, parabenizando-o

pela sua produção.

Tivemos oportunidade de ler algum dos livros de autoria do ilustre professor
Acrísio Torres e entre êles destacamos História de Sergipe e Geografia de
Sergipe, ambos do 3º ano primário, os quais foram aprovados pelo Conselho
Estadual de Educação e merecem a preferência dos educandários do nosso
Estado.
Sem nos aprofundarmos sôbre os méritos do ilustre professor pela deficiência
de cultura, declaramos que estamos convencidos de que os dois livros
mencionados, nos parecem dignos de serem usados em todos os educandários
do Estado. Mesmo porque, ninguém até o momento, produziu obras que
superassem a História e a Geografia de Sergipe.
Pode alguém discordar de alguns fatos ou datas mencionadas na História de
Sergipe porque “mestre de obras feitas” existem muitos, mas ninguém se propôs
a produzir obras mais aproximadas da verdadeira e real história do nosso
Estado.
Parabenizamos, pois, ao jovem e ilustre professor Acrísio pelo seu talento e,
principalmente, pela sua dedicação a Sergipe, dando sua valiosa colaboração à
juventude do nosso Estado400.

Nessa representação são apontados alguns equívocos cometidos pelo autor que na

opinião daquele jornal, Araújo deu ênfase à parte econômica, tratou da vegetação do Estado

superficialmente e ainda classificou o coco como produto agrícola:

396GAZETA DE SERGIPE. Aracaju, 12 de fevereiro de 1967. p. 2.
397A CRUZADA. Aracaju, 11 de fevereiro de 1967. p. 9.
398A CRUZADA. Aracaju, 11 de fevereiro de 1967. p. 9.
398Idem.
399A CRUZADA. Aracaju, 18 de fevereiro de 1967. p. 3.
400A VOZ DE LAGARTO. Lagarto, 24 de setembro de 1967. p. 6.
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O professor Acrísio Tôrres Araújo está se tornando importante, em nossos
meios cultos. Um ano atrás lançou corajosamente um livro, mais um esqueleto
intitulado, ‘Pequena História de Sergipe’, e agora acaba de lançar mais dois
livros (mais folhetos), de grande utilidade e valor. A Geografia de Sergipe do
professor Acrísio Tôrres para os cursos primários (em corpo 12) de apenas 70
páginas. É uma obra mais econômica do que física, isto devido certamente à
maior facilidade em se conseguir matéria sôbre a economia. O autor esquece a
vegetação do Estado e fala sempre pelo alto, sem determinar claramente as
coisas. Quanto ao mais o livro atende à necessidade de uma obra semelhante.
Dentro dos senões que captamos em rápida leitura assinalaremos dois: na
página 46 côco é citado como um produto agrícola quando se costuma
classifica-lo como extrativo. E na página 54 ‘cabritos’ é usado para determinar
de modo geral a raça caprina, quando cabrito é apenas o bode novo, ainda401.

Ainda os anos setenta foi possível encontrar na Gazeta de Sergipe a “Carta do Rio”,

mostrando a apreciação que o professor Ariosvaldo Figueiredo fez da Geografia de Sergipe e

da História de Sergipe, do professor Araújo, que pedia reparos e sugestões, através de uma

“carta amável e elogiosa”. Figueiredo, comentou-as:

não queria elogiar, hipocritamente, o autor, nem tampouco, condená-lo
gratuitamente. Discute-se a obra. Cultural e filosoficamente. Analisá-se o meio
e as condições que a possibilitaram, que a fizeram como é e não como deveria
ser. Examina-se, enfim, a validade científica do trabalho, da atividade cultural
então desenvolvida402.

Em seguida, Figueiredo ressalta que os livros em questão serão analisados sob o olhar

da cultura, que segundo ele, é o campo que tem maior aptidão:

Sem embargo da minha simpatia para com toda realização no terreno da cultura
tenho por imperativo lógico, por imposição sócio-cultural uma metodologia que
reflete, obviamente, dando concepção de vida ao mundo. O professor Acrísio
Torres deve, também, possuir a sua, embora desajudada da objetividade
indispensável à compreensão global do fenômeno histórico, necessariamente
complexo e contraditório403.

Figueiredo destacou ainda, as falhas metodológicas que comprometem o esforço do

autor, na materialização das suas obras:

de saída, a carência metodológica, própria aliás de toda visão individualista e,
subjetiva e medieval da história e da vida. O subjetivismo e a ingenuidade

401A CRUZADA. Aracaju, 11 de março de 1967. p. 9.
402FIGUEIREDO, Ariosvaldo. 1970. “Carta do Rio”. In: Gazeta de Sergipe. Aracaju, 30 de julho de 1970. p. 2
403Idem.
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marcam e perseguem, toda a sua atividade cultural. Em nenhum momento o
autor interpreta, em sua profundidade e interdependência, os fatos da realidade,
coisificando, em consequência a História e a Geografia sob formas lineares,
estanques, diria Carlyleanas ou Varnhageanas. (...) A Geografia
dessociologizada, extinto por si mesma, não como condição necessária da vida
material, como fator dinâmico do desenvolvimento da sociedade404.

Por outro lado, consola o autor livrando-o de culpa, atribuindo-a ao nosso sistema de

ensino:

Não lhe cabe, contudo, a culpa, pois, autodidata ou não, reflete as limitações do
nosso ensino livresco, acadêmico, talvez escolástico, geralmente divorciado do
mundo real e efetiva interpretação desta mesma realidade que se pretende
conhecer e transformar. Transformar, sim, não somente descrevê-la através da
coleção de fatos ou do registro isolado de acidentes e circunstâncias405.

Figueiredo finaliza a sua carta, comentando o sucesso dos livros didáticos do professor

Araújo e louvando a sua iniciativa, já que a “maioria dos dirigentes” e a “chamada ‘elite

intelectual’ pouco ou nada quer, diz e faz”. “(...) Mesmo não realizando os estudos

geográficos e históricos desejados, faz contudo, persistente e elogiável trabalho de pesquisa,

sem o qual não há ensino, nem tampouco, cultura”406.

Convém ressaltar os contatos que Araújo manteve com intelectuais sergipanos,

submetendo a sua Geografia de Sergipe à apreciação daqueles, a exemplo de Lima que

comentou o fato na Gazeta de Sergipe:

(...) ofereceu-me o prof. Acrísio Torres um volume da “Geografia de Sergipe”
para os terceiro e quarto anos do curso primário e o resumo da “História de
Sergipe” para o mesmo ciclo. A maneira simples porque escreve o escritor
cearense faz com que os seus ensinamentos entrem e se alojem com facilidade
na cachola dos garotos407.

Na entrevista, o autor descreveu o processo de elaboração de sua Geografia de Sergipe

e destacou: “(...) tive apenas de escrever a Geografia de Sergipe e os outros livrinhos didáticos

do primário, “tarefa agradável”408. Quanto aos autores que subsidiaram a escrita da sua

segunda obra didática, respondeu-nos de modo controverso que leu “Silva Travassos,

404FIGUEIREDO, Ariosvaldo. 1970. “Carta do Rio”. In: Gazeta de Sergipe . Aracaju, 30 de julho de 1970. p. 2
405Idem. p. 2
406Idem, ibidem.
407GAZETA DE SERGIPE. Aracaju, 30 de março de 1967. p. 2.
408Idem.
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Laudelino Freire, Silva Lisboa, Elias Montalvão e outros que se ocuparam da corografia

sergipana”409, mas que não o ajudaram em nada. E acrescentou: “(...) por curiosidade, li o

Resumo didático para uso das escolas públicas de Sergipe, de 1878, de Laudelino Freire. Foi

o primeiro livro didático, um resumo do livro do irmão, Felisbello Freire (História de

Sergipe)”410. Na sua ótica, as Corografias, a exemplo da Corografia de Sergipe, de Silva

Lisboa, “(...) tratou as partes da geografia sergipana, de regiões mais importantes. Eu procurei

escrever a Geografia de Sergipe como um todo”411. Falou que os livros que o antecederam “já

tiveram o seu tempo, já bem distante, e minha Geografia de Sergipe, digo-o sem vaidade, mas

consolado, parece continuar atual, dependendo apenas de revisão, suplementação”412.

Contou-nos também que, além das leituras, fez viagens pelo interior do Estado,

viagens que eram na verdade passeios:

Fiz viagens de recreio com minha família por todo o pequeno território
sergipano. Natural, nessas viagens reuni observações muito úteis (inclusive
fotos), históricas, geográficas, lendárias, muito úteis aos meus livrinhos
primários, sobretudo às Leituras Sergipanas, 1º, 2º, 3º, 4º anos”413.

Nessas viagens visitou as cidades mais importantes do Estado: “Estância, Lagarto,

Itabaiana, Propriá, mesmo porque era sempre convidado para pronunciar palestras em escolas

públicas dessas cidades”414.

Quando indagado se na época em que estava produzindo a Geografia de Sergipe tinha

mantido contato com os professores do curso de Geografia da Faculdade Católica de

Filosofia, respondeu-nos que não, e citou os seus interlocutores na época: “Orlando Dantas,

da GS, na qual colaboro desde 1974, Virgínio de Sant’Anna, de quem escrevi a biografia,

Epifânio Dória, Jackson da Silva Lima, Gonçalo Rollemberg, Mário Cabral, José Calasans,

M. Cabral Machado, João Oliva Alves”. Discutiu muito sobre o que estava fazendo: “Muito

conversei com o profº Virgínio de Sant’Anna, Epifânio Dória e, sobretudo, com Áurea Melo e

Gildete Lisboa sobre os livrinhos primários, sergipanos, que estava escrevendo; foram

grandes estímulos ao meu trabalho didático”415. A professora Gildete Lisboa foi contactada

409ACRISIO TÔRRES ARAÚJO. 2003. Entrevista concedida a autora em 20 de julho de 2003.
410Idem
411Ibidem.
412Idem, ibidem.
413Idem, ibidem.
414Idem, Ibidem.
415ACRISIO TÔRRES ARAÚJO. 2003. Entrevista concedida a autora em 20 de julho de 2003.
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para falar-nos desse momento, mas informou-nos que não seria possível, uma vez que ela o

conhecia muito pouco.

Fig. 20 - Capa da 4a edição da Geografia de Sergipe de Acrísio Tôrres Araújo
Fonte: Acervo particular da autora
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2.1.3 Aspectos materiais da obra

Na Geografia de Sergipe, do professor Araújo, para o 3o ano primário, de 1966,

editada pela Editora do Brasil, de São Paulo, identificaram-se os seguintes aspectos: uma

brochura comum, pequena, formato 12 cm por 17,5 cm, com 95 páginas. A capa rosa, é toda

ela ocupada com um mapa do Estado, tendo os nomes dos municípios sergipanos escritos com

tinta branca. O Rio São Francisco aparece ao norte, na cor amarelo-ouro. O Oceano Atlântico

aparece em azul, banhando todo o seu lado leste, onde tem uma faixa verde-amarela formando

um quadrado. Em cima desta faixa, um quadrado pequeno, azul, com cinco estrelas. O nome

do autor aparece no alto. Logo abaixo do seu nome o símbolo de Sergipe e, na contra-capa, o

número do exemplar examinado, 0521, assim como o número da edição, que é a 4a.

Na página seguinte consta apenas o nome da obra, mas é importante atentar para as

marcas de uso que aí ficaram guardadas, pois revelam que o livro pertenceu a mais de um

aluno: José Batista dos Santos e Valéria Maria. Esta última apropriou-se dos espaços em

branco dessa folha para dar um aviso a quem, por engano, pegasse naquele livro: “Quem

pegar nesse livro pegue com muita atenção se não (sic) senão eu grito de lá solte meu livro

ladrão esse livro pode ser perdido e também pode ser achado e para se conhecido deixo o meu

nome gravado”416.

A segunda folha tem também o nome do autor no alto; logo abaixo, o nome da obra,

destacado com letras grandes e vermelhas, a série, 3o ano primário, o selo de aprovação do

Conselho Estadual de Educação e, no rodapé, as notas editoriais. No verso da segunda folha,

vem a rubrica do autor. Na folha seguinte, o índice ocupa a frente e o verso da página; o

prefácio ocupa também a frente e o verso da folha que traz as palavras da professora Gildete

Lisboa, prefaciando a obra, destacando a necessidade, reclamada há muito tempo, de um livro

de Geografia de Sergipe que possibilitasse aos estudantes conhecer a sua terra e pudesse

contribuir para a formação cultural do aluno dos últimos anos do curso primário:

O prof. Acrísio Tôrres Araújo, estudioso e pesquisador, apresenta um trabalho
bastante útil. Há muito sentimos a necessidade de um livro que nos permita
conhecer a terra, valorizá-la, e mais querer a sua gente.
A Geografia de Sergipe – para os últimos anos do Curso primário – com
ilustrações, muito contribuirá para o surgimento de novos horizontes na
formação cultural do aluno417.

416Marcas de uso do livro do professor Acrísio Tôrres Araújo, feitas por Valéria Maria, estudante das Escolas
reunidas do município de Estância.
417LISBOA, Gildete Santos. 1966. “Prefácio”. In: ARAUJO, Acrísio Tôrres. Geografia de Sergipe. p. 7.
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Ainda no prefácio é dito sobre a importância do autor e da obra a partir dos seguintes

aspectos: por ser um ensaio que abrange todos os aspectos do habitat sergipano, por constituir

um guia para estudos posteriores sobre Sergipe, e ainda por proporcionar à sociedade

sergipana o conhecimento científico de nossa realidade. Com todas as peculiaridades

apresentadas, restaria somente ao professor primário lucrar com a iniciativa de Araújo:

O trabalho é válido. Será, certamente, um guia para aprofundamento posterior
no estudo da terra sergipana.
O professor primário muito tem a lucrar com o uso da Geografia de Sergipe.
O trabalho do prof. Acrísio merece ser prestigiado. Ele representa o primeiro
ensaio de estudo da Geografia de Sergipe trazido a lume, abrangendo todos os
aspectos do habitat sergipano.
Que a obra do prof. Acrísio estimule aos estudiosos da nossa Geografia a
aprofundarem os seus trabalhos e a trazê-los ao conhecimento do público, que
está ávido por conhecer cientificamente as nossas realidades418.

No momento em que o autor se dirige ao professor – “Palavras à mestra” – agradece

ao professor por ter acolhido a sua obra, o que resultou no “bom êxito deste livrinho, pela sua

penetração em todas as escolas de Sergipe”. Ainda nesse texto Araújo mostra-se confiante na

inteligência e no interesse do professor em levar o conhecimento sobre Sergipe às crianças, ao

tempo em que apresenta o objetivo do seu livro:

Assim continuarei confiante na sua inteligência e interesse no sentido de dar às
crianças de hoje, o que as de ontem não tiveram: conhecimento de sua terra.
Pois desta maneira, as crianças sergipanas, quando adultas, terão mais
capacidade de amar aquilo que V. lhes tiver ensinado a conhecer, amar e
respeitar419.

Na folha posterior, Duas Palavras – esta é a segunda vez em que o autor se dirige ao

leitor – Araújo se dirige aos pais, mestres e principalmente à criança, para falar da confiança

que nesta deposita, considerando o que ela poderá fazer no futuro, estudando os conteúdos

desse livro com amor. Todo o discurso embutido nessas palavras é recheado de um sentido de

amor à terra, de nacionalidade para que no futuro essas crianças possam defender e assumir as

atividades políticas do Estado:

Tenho na criança uma confiança ilimitada, infinita como aquela demonstrada
por Cristo.

418LISBOA, Gildete Santos. 1966. “Prefácio”. In: ARAÚJO, Acrísio Tôrres. Geografia de Sergipe. p. 7.
419Idem. p. 9.
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Por isso mesmo, volto-me cheio de esperanças para você, criança que tem nas
mãos este livrinho. Estude-o, estude-o com amor, aprenda-o bem, pois ele é sua
terra, é seu berço, é você.
(...) Assim fazendo, quando você crescer, tornar-se adulto, amará mais Sergipe,
dele se orgulhará e o defenderá sempre com ardor e segurança. E poderá
assumir, com mais facilidade e plenitude, as tarefas políticas de governo que
hoje repousam nas mãos se seu pai, honrando-o e engrandecendo-o o Estado420.

Nesse objetivo, percebe-se claramente a ideologia patriótica e nacionalista que se

pretendia inculcar nas crianças, embutindo no conteúdo da Geografia o sentimento de defesa e

de amor à pátria. Considerando a preocupação patriótica, o conteúdo proposto pelo livro de

Araújo possibilitava ao aluno fazer apenas descrição das cidades, dos rios e dos tipos

climáticos. Dessa forma, conheciam-se os lugares onde os acontecimentos históricos eram

produzidos. Este sentido patriótico é destacado também na obra de Souza, que, muito embora

focalize um período remoto, não destoava do propósito apresentado por Araújo: Amar a

pátria, conhecer as suas glórias e os seus heróis, cujas virtudes deveriam servir de exemplo,

assim como as suas grandezas e riquezas naturais. Assim à Geografia foi dada a mesma

utilidade prática: conhecer e amar a pátria e no futuro defendê-la421.

A última lição do livro – O futuro de Sergipe – é entremeada do discurso que exalta a

perspectiva de um futuro glorioso, “bom e seguro” para a população de Sergipe, Estado de

subsolo rico, que tem a possibilidade de desenvolvimento de indústrias e a de elevação do

nível cultural, a partir da criação da Universidade Federal de Sergipe:

Estado pequeno, no entanto está reservado a Sergipe um grande futuro. E, desta
forma, dias bem melhores para a sua população.
(...) admite-se que Carmópolis venha a produzir diariamente 30 mil barris de
petróleo. Como se vê, isso significa que o petróleo fará jorrar progresso sôbre
Sergipe.
Indústrias de sal-gema, de potássio, de cimento de mármore e outras apresentam
amplas possibilidades de desenvolvimento. E, como conseqüência, mais alto do
nível cultural, patente no esfôrço pela criação da Universidade Federal de
Sergipe.
Há, por conseguinte, razões suficientes para acreditarmos num futuro bom e
seguro para Sergipe. Um futuro bom e seguro para Sergipe. Um futuro em que
todos os sergipanos possam ter uma vida melhor, mais igual e mais justa.
Tornemos melhores ainda êsses dias que hão de vir para Sergipe, pelo preparo
mais completo possível das crianças sergipanas. Pois, a elas caberá maior
responsabilidade na grande obra empreendida pelos pais e por aquêles que
dirigem êste pequeno Estado422.

420ARAÚJO, Acrísio Tôrres. s/d. Geografia de Sergipe . op. cit. p. 11.
421SOUZA. op. cit. p. 179.
422ARAÚJO, Acrísio Tôrres. s/d. Geografia de Sergipe. op. cit. p. 94.
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Voltando às páginas iniciais do livro, no verso da folha de “Duas palavras” o autor

dedicou o seu livro aos seus filhos e às crianças de Sergipe; a página seguinte introduz a

primeira parte do conteúdo – Sergipe Físico página 14; a folha 36 introduz a segunda parte –

Sergipe Político; finalmente, a folha 54, que introduz a terceira e última parte do conteúdo do

livro – Sergipe Econômico. A estrutura da página é composta de desenho, foto e/ou mapa para

cada tipo de assunto, título em negrito, texto e, por último, exercício com lacunas.

Fig. 21 - Página do livro didático de Geografia de Sergipe - 4a edição - de Acrísio Tôrres Araújo
Fonte: Acervo particular da autora
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No texto, o tamanho da fonte mede 0,4 cm para as letras maiúsculas e 0,3cm para as

letras minúsculas, semelhantes a times new roman, tamanho 14 com serifas. O espaçamento

entre as linhas mede 0,4cm. Há páginas, nesse livro, que apresentam a margem superior bem

definida; outras, não, porque a fotografia, a ilustração ou o desenho nelas se impôs, tomando

conta de todo esse espaço. Já em outras páginas, não deixaram as figuras dominar esse espaço

e as letras se fizeram presentes, em vários tamanhos, variando entre 0,9 a 2,0 cm. A margem

inferior esteve presente em todas as páginas e manteve sempre o seu espaço, que ficou

dividido com os números das páginas ou pequenas notas e/ou pequenos desenhos constantes

nos finais de cada página, que tentavam invadir o lugar da margem inferior, que nesses varia

entre 1,0 e 2,5 cm. O mesmo acontece com a margem direita e a esquerda que não foram

padronizadas, aparecendo a depender do texto ou do tamanho das figuras.

No livro de Araújo há ilustração em quase todas as 96 páginas, distribuídas da

seguinte forma: das dezenove fotografias, 15 estão localizadas na parte superior da página e

quatro delas no seu final; dos 16 mapas, 15 estão na parte superior da página e apenas um ao

final do texto; dos 21 desenhos, 16 estão situados no final da página, depois do exercício, de

tamanhos variados e 05 ilustram o tema ocupando a metade da folha. A maior parte das

ilustrações sempre está relacionada ao texto escrito. No caso específico dos desenhos,

principalmente os situados no final da página, quando não têm relação direta com o assunto

estudado mostram a família e crianças caminhando com livros na mão.

Nas observações sobre o conteúdo da obra identificaram-se três partes: Sergipe Físico,

Sergipe Político, Sergipe Econômico.

A primeira parte está dividida em 7 itens: localização de Sergipe no Brasil, os limites,

o relevo, o clima e a vegetação, os rios, as lagoas e ilhas e as regiões do Estado, cada um

iniciando-se com uma ilustração, apresentando em seguida o conteúdo e finalizando-se com

um exercício em torno de cinco questões, às vezes seguidos de novas ilustrações.

A segunda parte está dividida em 6 itens: ocupação do território sergipano, evolução

política, organização administrativa, a instrução em Sergipe, Aracaju como capital do Estado

e os municípios mais importantes. A estrutura de cada lição é a mesma: ilustração, texto,

exercício, também com algumas ilustrações no final.

A terceira parte é a mais longa, contendo 13 itens, nos quais se destacam os seguintes
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produtos agrícolas: a cana-de-açúcar, o coco, o arroz e o milho, o algodão; destacam-se

também a produção animal, a extrativa e a industrial; os recursos do subsolo, a vida

comercial; os serviços de comunicação, as vias de transportes e a rede elétrica. A obra

concluiu-se falando sobre o futuro de Sergipe, sendo a organização dos conteúdos idêntica às

demais partes. O quadro a seguir mostra como o autor desenvolve o conteúdo.

QUADRO 7: CONTEÚDOS DA GEOGRAFIA DE SERGIPE/1966

CONTEÚDOS ASPECTOS ABORDADOS

Sergipe físico
Sergipe no Brasil

Brasil nossa pátria; superfície e Estados membros (22), territórios (4) e Distrito
Federal (1). Enfatiza que Sergipe é o menor Estado, cita a sua área e população.

Limites de Sergipe O país é dividido em cinco regiões: norte, nordeste, leste e centro-oeste. O Estado de
Sergipe está situado na leste setentrional. Limites, pontos extremos e extensão, de
norte a sul e leste a oeste.

Relevo de Sergipe Relevo: altos e baixos e, às vezes, os abismos encontrados na crosta terrestre. Efeitos
da erosão sobre os terrenos, a maior altitude, Serra de Itabaiana, e outras serras.

Clima e vegetação Clima, a classificação do clima de Sergipe: quente e úmido e quente e seco. Suas
estações: inverno e verão.
Vegetação resultante do clima, densa no litoral e rala no interior. outras zonas
climáticas: zona dos cocais/litoral, zona da cana-de-açúcar/massapê, o
agreste/cajueiro, aroeira, ipê e o sertão/caatinga.

Rios de Sergipe Cinco rios (S. Francisco, Real, Sergipe, Vaza Barris, Japaratuba), com descrição e
indicação das nascentes e dos locais por onde passam.

Lagoas e ilhas A ilha de Barra dos Coqueiros, a maior, as Ilhas de Arauibipe, Patatiba, São Pedro,
com descrição.
A importância da lagoa do Cedro.

As regiões de Sergipe Cinco regiões fisiográficas: litoral, central, oeste, baixo São Francisco e sertão do
São Francisco. Localização de cada uma e dos seus rios. Municípios de Sergipe
segundo as regiões definidas

Sergipe político
A ocupação de Sergipe

A ocupação pelos portugueses, primeiros habitantes, presença dos corsários
franceses – piratas; a missão jesuítica e os combates entre colonos e índios ajudados
por franceses.

A evolução política A primeira capital, participação de Inácio Barbosa na transferência da capital.
Sergipe, Província do império e Estado/membro da República. Progresso de Sergipe.

A organização
administrativa

País república federativa, constituição da nação brasileira: 22 Estados, 4 Territórios e
um Distrito Federal. Os poderes legislativo, executivo e judiciário com descrição.

A instrução em Sergipe Difusão em todo Estado, em diversos níveis. As escolas primárias: 211 escolas.
Homens eminentes de Sergipe: Tobias Barreto, Felisbelo Freire, Jackson de
Figueiredo.

Aracaju, a capital Área municipal, no de habitantes. Serviços de transporte, hospital. A comunicação
com o interior do Estado pelas rodovias. Na capital, viação férrea, porto e aeroporto.
Aracaju destinada a ser a capital mais importante da região leste.

Municípios mais
importantes

Aracaju, Lagarto, Estância, Propriá, Itabaiana, São Cristóvão, Simão Dias ,
Carmópolis.

A cultura do coco Cultura importante. 3o lugar como produtor de coco. Principais municípios
produtores localizados na região litoral
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Arroz e o milho A cultura do arroz na região banhada pelo rio São Francisco. Variedades de arroz
cultivadas e municípios produtores. Cultura do milho praticada em todas as regiões
do Estado e dificuldades que impedem o desenvolvimento desse produto.

A cultura do algodão Desde o império, Sergipe como produtor de algodão. A influência da guerra de
Secessão na América do Norte. Diminuída a produção do algodão com o fim da
guerra, não sendo o bastante para as necessidades da indústria de tecidos, cultura em
declínio (pragas, sementes não selecionadas), principais municípios produtores –
zona semi-árida.

A produção animal Criação de bovinos/grande atividade econômica. Garcia D’ Ávilla e os primeiros
currais. Principais rebanhos – eqüinos, muares e ovinos – e quantidade de cabeça por
região.

A produção extrativa No setor mineral, desenvolvimento pequeno. O sal marinho como mais importante
produto/litoral. Produção extrativa animal muito pequena, sendo a pesca a mais
importante produção desse setor. Produção vegetal é expressiva; casca de angico,
castanha de caju, madeira, lenha, carvão, caroá, fibras e cordas de sisal, fibras de
tucum.

A produção industrial A industrialização. O governo de Sergipe e o desenvolvimento das indústrias de
pequeno, médio e alto porte. Indústrias mais importantes: açúcar, couro, bebidas,
peles, fumo e madeira.

Recursos do subsolo Abundância de Petróleo/Carmópolis; produção de 10 mil barris, municípios
produtores. O potássio importante produto para a agricultura e principais reservas do
Estado

A vida comercial Comércio inicial apenas com a Bahia. Inauguração com Felisbello Freire da linha de
vapores entre Sergipe e o Rio de Janeiro, ampliando o comércio. Comércio através
das vias terrestre e fluvial, por cabotagem e com o estrangeiro. Ferrovias e material
flutuante.

Serviços de
comunicação

Os correios de superfície e aéreo, o telegráfico, o telefone, com descrição de cada
um.

As vias de transportes Sistemas de transportes: rodovias, ferrovias e transporte aéreo, marítimo e fluvial.
Transporte aéreo feito pelas companhias Varig, Vasp e Cruzeiro do Sul. Os
transportes marítimo e fluvial, os menos onerosos. Além do aeroporto Santa Maria,
campos de pouso em Capela, Estância, Itabaiana, Propriá, Simão Dias e Tobias
Barreto.

A rede elétrica Importância da hidrelétrica de Paulo Afonso. Previsão de eletrificação de todo o
Estado até 1969. A Energipe como distribuidora de energia elétrica

O futuro de Sergipe Grande futuro: energia elétrica abundante, petróleo, sais minerais e alto nível
cultural. Criação da Universidade.

Fonte: Geografia de Sergipe para a terceira série primária de Acrísio Tôrres Araújo, 4a edição.

Como se pode verificar, Araújo apresenta o seu conteúdo de forma descritiva e os

principais conceitos que trabalha são relevo, clima, vegetação. Como fonte de comprovação

dos dados, o autor utiliza dados do Censo de 1960. Cada produto agrícola é apresentado

dentro de um enfoque histórico.

Ainda analisando os aspectos materiais da Geografia de Sergipe para o 3o ano

primário, muito embora o autor não tenha idéia do número total de exemplares produzidos,

nem das edições, pelo que vimos nos jornais da época e conforme atestou o autor,

(...) todas as escolas públicas e particulares, logo os adotaram, como se os
esperassem há muitos, muitos anos. (...) Foram recebidos meus livrinhos pelos
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professores do primário como se os tivesse escrito pra eles e muitos me
disseram, agradecidos, que, sobretudo no caso das Leituras Sergipanas, 1º, 2º, 3º
e 4º anos, eu havia “globalizado o ensino”, isto é, eu havia incluído a
“educação, o aluno professor”. Nenhuma crítica. Nenhuma sugestão”423.

As marcas de uso que ficaram grafadas nos exemplares da obra confirmam esse fato,

quando deixam ler em suas páginas sobre os seus donos e os colégios em que os mesmos

estudaram. Nos acervos pesquisados e com antigos professores da matéria encontrou-se até a

nona edição da referida obra. Com a professora de Geografia Gildete Lisboa encontrou-se um

volume da 2a edição, publicada em 1967 pela gráfica J. Andrade, com 72 páginas. Como se

pode verificar, a capa dessa edição foi impressa em apenas duas cores: branco ao fundo com

azul contornando os desenhos que a ilustram; o formato é retangular e o tamanho é de 17,5 de

comprimento e 11,5 de largura. Dois volumes dessa Geografia permanecem no IHGS: um

pertence à 3a edição, que tem o mesmo conteúdo e número de páginas da 4a edição (90

páginas), com no do exemplar 0745, e outro é o exemplar de no 4.710, pertencente à 6a edição,

com 79 páginas, mostrando-nos que o conteúdo sofreu algumas alterações. A quarta edição

pertence à esta pesquisadora, que tem o exemplar 0521. Muito embora não se tenha

encontrado nenhum exemplar da primeira edição, esses dados denunciam que provavelmente

a primeira edição, assim como a segunda, conforme consta na capa, foram editadas em

Aracaju, tendo sido a segunda impressa pela Gráfica J. Andrade.

Na biblioteca do município de Aracaju tem a 9a edição dessa obra, com 77 páginas e

sem data de publicação. Conforme consta no próprio livro, essa edição contou com a

participação do Instituto Nacional do Livro e do Ministério da Educação e Cultura –

INL/MEC, que, em regime de co-edição, permitiram o aumento da tiragem e a conseqüente

redução do custo industrial. Se o autor tivesse ainda o contrato que firmou com a Editora do

Brasil, poderíamos ter uma idéia melhor da tiragem do livro. Como foi citado na entrevista,

somente em 1968 Araújo firmou contrato com a Editora do Brasil, contrato que durou dez

anos:

Devo a Alcebíades ter interessado a Editora do Brasil S.A., de São Paulo, na
edição de meus 09 livrinhos didáticos para o primário (05 da área de estudos
sociais e 04 da área de comunicação e expressão). Em 1968 assinei com a
editora paulista contrato por dez anos, para a edição de meus livrinhos
sergipanos (note que, na vigência do contrato, por dois anos, 03 dos livrinhos da
área de estudos sociais: Geografia de Sergipe, História de Sergipe, 3º ano, e
Sergipe e o Brasil, 4º ano, foram editados em convênio Editora-MEC, tornado

423ACRISIO TÔRRES ARAÚJO. 2003. Entrevista concedida a autora em 20 de julho de 2003.
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mais barato o preço desses livrinhos, mesmo eu passando a ter menos direitos;
consultado, concordei logo com a Editora, lamentando que o convênio não
alcançasse todos os meus livrinhos sergipanos, (do primário, 09); quando o
prazo do contrato editorial terminou, em 1978, eu já estava radicado em
Brasília424.

A partir da terceira edição a obra foi produzida pela Editora do Brasil em São Paulo. A

mudança do local de edição modificou não somente a capa do livro, mas toda a sua

materialidade.

424ACRÍSIO TÔRRES ARAÚJO. 2003. Entrevista concedida a autora em 20 de julho de 2003

Fig. 22 - Capa da 2a edição do livro de Geografia de Sergipe,
de Acrísio Tôrres Araújo.
Fonte: Acervo particular da autora
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QUADRO 8: EDIÇÕES DA GEOGRAFIA DE SERGIPE, 3o ANO PRIMÁRIO DE ACRÍSIO TÔRRES ARAÚJO
2A EDIÇÃO 4A EDIÇÃO 6A EDIÇÃO 9A EDIÇÃO

Capa
Folha em branco
Página com o título do livro
Segunda capa
Indice
Prefácio
Duas Palavras
Dedicatória
Sergipe físico
Sergipe no Brasil
Limites de Sergipe
Relêvo de Sergipe
Clima e vegetação
Rios de Sergipe
Lagoas e ilhas
Sergipe político
A ocupação de Sergipe
A evolução política
Organização administrativa
A instrução em Sergipe
Aracaju, a capital
Municípios mais importantes
Sergipe Econômico
A cana-de-açúcar
A cultura do coco
O arroz e o milho
A cultura do algodão
A produção animal
A produção extrativa
Produção Industrial
Recurso do subsolo
A vida comercial
Serviços de comunicação
As vias transporte
A rede elétrica
O futuro de Sergipe
Parecer do Conselho Estadual de Educação

Capa
Folha com o título do livro
2a capa
Índice
Prefácio
Palavras à mestra
Duas Palavras
Dedicatória
Sergipe físico
Sergipe no Brasil
Limites de Sergipe
Relêvo de Sergipe
Clima e vegetação
Rios de Sergipe
Lagoas e ilhas
Sergipe político
A ocupação de Sergipe
A evolução política
Organização administrativa
A instrução em Sergipe
Aracaju, a capital
Municípios mais importantes
Sergipe Econômico
A cana-de-açúcar
A cultura do coco
O arroz e o milho
A cultura do algodão
A produção animal
A produção extrativa
Produção Industrial
Recurso do subsolo
A vida comercial
Serviços de comunicação
As vias transporte
A rede elétrica
O futuro de Sergipe
Parecer do Conselho Estadual de
Educação

Capa
Indice
Prefácio
Reconhecimento
Duas Palavras
Dedicatória
Sergipe físico
Sergipe no Brasil
Limites de Sergipe
Relêvo de Sergipe
Clima e vegetação
Rios de Sergipe ( I )
Rios de Sergipe( II )
Lagoas e ilhas
As regiões de Sergipe
Sergipe político
A ocupação de Sergipe
A organização política
A educação em Sergipe
Aracaju
Municípios do interior (I)
Municípios do interior (II)
Sergipe Econômico
A cana-de-açúcar
O côco em Sergipe
O arroz. O milho
O algodão. O Fumo
A Mandioca. Frutas
A criação animal
A produção mineral
O petróleo em Sergipe
A Produção Industrial
O comércio
Serviços de comunicação
Vias e meios de transporte
A rede elétrica
O futuro de Sergipe
Vocabulário auxiliar
Parecer do Conselho Estadual de
Educação

Capa
Indice
Prefácio
Reconhecimento
Duas Palavras
Dedicatória
Sergipe físico
Sergipe no Brasil
Limites de Sergipe
Relêvo de Sergipe
Clima e vegetação
Rios de Sergipe ( I )
Rios de Sergipe( II )
Lagoas e ilhas
Micro-regiões de Sergipe
Sergipe político
A ocupação de Sergipe
A organização política
A educação em Sergipe
Aracaju, a capital
Municípios do interior (I)
Municípios do interior (II)
Sergipe Econômico
A cana-de-açúcar
O côco em Sergipe
O arroz. O milho
O algodão. O Fumo
A mandioca. Frutas
A criação animal
A produção mineral
O petróleo em Sergipe
A Produção Industrial
O comércio
Serviços de comunicação
Vias e meios de transporte
A rede elétrica
O futuro de Sergipe
Vocabulário auxiliar
Parecer do Conselho Estadual de Educação

FONTE: Geografia de Sergipe para o 3o ano primário, de AcrísioTôrres Araújo. 2a ,4a, 6a e 9a edições
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Na segunda edição de Geografia de Sergipe425, por exemplo, produzida em 1967, pela

Gráfica J. Andrade, em Aracaju, o texto e os desenhos foram impressos em preto e branco e,

ao final de cada assunto, não há exercício, enquanto que a capa da quarta edição, produzida

em São Paulo pela Editora do Brasil, em 1968, traz mudança na sua configuração tipográfica,

tamanho do livro, construção do espaço visual da página, forma de dividir o texto,

espaçamento entre linhas e apresentação das ilustrações. Essa nova configuração textual não

alterou o seu conteúdo, mas incluiu exercício no final de cada assunto, aumentando o número

de páginas, que passou de 72 páginas, na segunda edição, para 95 páginas na quarta. A

modificação ocorrida na sexta426 edição foi em torno do conteúdo, apresentado em 79 páginas.

Foram ampliados os assuntos referentes aos rios de Sergipe e aos municípios sergipanos e

acrescentado um vocabulário auxiliar ao final do livro. A nona edição saiu com 77 páginas e o

exercício no final de cada assunto não tinha mais a lacuna para o aluno completar. O Quadro

09 mostra os conteúdos das edições citadas.

Conforme o autor, terminado o contrato com a Editora do Brasil em 1978, o candidato

ao governo de Sergipe, senador Augusto Franco, por sugestão de Araújo editou na gráfica do

senado a Geografia de Sergipe e a História de Sergipe, para o 3º ano primário. “Editou-as por

interesse meramente político-eleitoral, e não educacional”427. “(...) Mas estou certo, porém, de

que as edições da Geografia de Sergipe e dos outros livrinhos didáticos meus eram suficientes

para atender às escolas do Estado”428.

O livro Geografia de Sergipe foi muito importante para a época, considerando que o

mesmo apresentou uma sistematização do conteúdo da Geografia de Sergipe para os alunos e

professores do ensino primário do final dos anos de1960.

425ARAÚJO, 1967. Geografia de Sergipe. 2a ed. Aracaju: Gráfica J. Andrade.
426ARAÚJO, s/d. Geografia de Sergipe. 6a ed. São Paulo: Editora do Brasil.
427ACRÍSIO TÔRRES ARAÚJO. 2003. Entrevista concedida a autora em 20 de julho de 2003.
428Idem.
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2.2 JOSEFINA LEITE CAMPOS

Faleceu no dia 18 de março de 1969, aos quarenta anos, num momento em que “(...)

firmava seu referencial teórico-metodológico e definia sua linha de pesquisa, vê-se obrigada a

interrompê-la vencida pela doença, contra a qual insistentemente lutou, mas que a reduziu

paulatina e inexoravelmente à paralisia e afinal, a morte em 1969”429. Os jornais de 19 de

março noticiaram:

Faleceu ontem a professora Josefina, esposa do Dr. Adroaldo Campos Filho.
Tão logo a notícia da morte da referida mestra se divulgou notou-se que
profunda tristeza passou a dominar os corações de milhares e milhares de
criaturas que viam na professôra Josefina um dos mais eloqüentes testemunhos
de grandeza humana, de coragem e fé da honradez e dignidade, inteligência e
cultura de altruísmo e bondade.

Dedicada à causa do ensino, a professora Josefina não mediu sacrifícios para
informar e formar as novas gerações sequiosas pelo saber. Resistindo com
firmeza, bravura e dignidade as investidas da morte, ela se voltou para a vida e
soube mais do que ninguém, através do seu exemplo tornar fortes os fracos e
fervorosos os incrédulos (...)430.

Filha do médico Sílvio César Leite e Guiomar Sampaio Leite, Campos nasceu às

quatro horas da manhã, no dia 6 de agosto de 1928, no engenho Canaan, situado no município

de Riachuelo, localizado na parte central do Estado de Sergipe. Seus avós paternos, Coronel

Francisco Rabello e Maria Rollembergue Leite, falecida, e os avós maternos José Martins

Leite Sampaio431 e Geny Sampaio Leite foram grandes proprietários de terra e tiveram um

passado político de prestígio no âmbito local e estadual. Originária de uma família tradicional,

Campos viveu a sua infância num ambiente de letrados, políticos e coronéis. Conforme a

entrevista realizada com a sua irmã, Clara Rezende, o relacionamento de Campos com a

família era de grande afinidade:

429DANTAS, Beatriz Góis. 1982. O ensino da Antropologia em Sergipe. Trabalho apresentado na XIII Reunião
Brasileira de Antropologia, realizada em São Paulo, abril de 1982. (mimeo) p. 9.
430GAZETA DE SERGIPE. Informe GS. Aracaju, 19 de março de 1969. p. 4.
431José Martins Leite Sampaio, filho do tenente Coronel João Machado de Novaes e D. Antonia Eugênia de
Aguiar, nasceu em dias de outubro de 1824, no engenho Várzea Velha e faleceu a 17 de julho de 1891 no
engenho Mucury, ambos no município de Divina Pastora. Sem que tivesse seguido a carreira das letras, chegou a
possuir regular cultura literária, adquirida no estudo assíduo do gabinete. Agricultor abastado e político de
prestígio entre os seus partidários, ocupou no município em que teve o berço vários cargos eletivos e outros de
nomeação do governo, e foi deputado provincial em mais de uma legislatura. Talento superior dispondo de
grande facilidade na exposição do pensamento, si abordava as questões que se agitavam no seio da Assembléia,
não lhe era difícil atrair as simpatias dos colegas. Para este resultado muito contribuíram o seu porte senhoril, o
som agradável da sua voz e a calma imperturbável do seu temperamento. Por confiar tanto nos seus dotes
oratórios por vezes sustentou nos debates acesas discussões com antagonistas respeitáveis, experimentados
senhores da tribuna. Coronel, Comandante Superior da guarda Nacional, cavaleiro da Imperial Ordem da Rosa e
membro do Comício Agrícola Sergipense, de que foi 2o secretário. Escreveu Discursos proferidos na Assembléia
provincial de Sergipe no biênio de 1864-1865. Cf. Dicionário Bio-bibliográfico Armindo Guaraná, p. 179.
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A relação de Josefina com meu pai era de grande afinidade. Ele admirava sua
inteligência e investia muito no seu desenvolvimento. Tenho informação de que
ele assistia aos noticiários da Segunda Grande Guerra Mundial e comentava em
seguida os episódios tornando-a conhecedora dos acontecimentos históricos.
Com minha mãe o relacionamento dela era de carinho e proteção. O
relacionamento com os seus irmãos mais novos era o de irmã mais velha que se
preocupava com todos, após o falecimento de meu pai, que a deixou com 15
anos. Penso que tinha mais afinidade com Elisa Silvia, mais nova um ano e sua
companheira. Tinha muito afinidade também com os irmãos mais velhos, Leite
Neto, José Rollemberg Leite e Gonçalo Rollemberg Leite432.

Os nomes acima citados são de intelectuais sergipanos que atuaram em diversos

campos, inclusive na política, a exemplo de José Rollemberg Leite, foi eleito Governador do

Estado de Sergipe nas eleições de 19 de janeiro de 1947, e de Gonçalo Rollemberg Leite,

professor da antiga FAFI e da Universidade Federal de Sergipe. Os tios de Campos foram

intelectuais notórios e homens de prestígio no interior da classe dirigente, como o médico

Augusto César Leite433, considerado o pioneiro da cirurgia em Sergipe, Júlio César Leite434,

bacharel e homem de negócio que esteve à frente de uma grande casa bancária, o Banco

Mercantil Sergipense. O pai de Josefina Leite Campos, Augusto César Leite, exerceu a

medicina em Riachuelo e foi nomeado delegado de higiene em 1917.

A condição social de sua família lhe proporcionou uma educação esmerada,

geralmente comum a uma jovem da classe dominante, estudando nos melhores colégios da

época: o curso fundamental foi feito no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, em Aracaju, e o

curso ginasial no Colégio Nossa Senhora das Mercês, em Salvador. Iniciou o secundário em

1944, na Escola Técnica de Comércio Feminino da Bahia, onde cursou até o final da segunda

série do curso de Contabilidade em 1945, quando pediu transferência para Aracaju,

432 REZENDE, Clara Leite. 2003. Entrevista concedida a autora em 19 de maio de 2003.
433Augusto César Leite, cursou a faculdade de medicina No Rio de Janeiro e formou-se em 1908. “Na vida de
Augusto Leite, acrescenta Garcia Moreno, o pioneirismo tem dupla feição: regional e nacional. A criação da
cirurgia no Hospital Santa Isabel e a Fundação do Hospital de Cirurgia, da Maternidade Francino Melo, do
Hospital Infantil e a escola de Enfermagem são obras, absolutamente vanguardeiras, no setor médico-assistencial
de Sergipe. Por si sós, valem o respeito que devemos a Augusto leite, e asseguram a permanência de seu nome
na história da medicina”. p. 15. Nessa memória o autor compara o médico sergipano com o médico francês
Pastuer: “Do mesmo modo que em Pasteur, percebe-se em Augusto Leite o mesmo feitio moral; a mesma
nobreza de sentimento; a mesma fé inquebrantável na ciência. Tal como no gênio francês, no grande cirurgião
sergipano deparamos o mesmo ardor no trabalho, a mesma preocupação de bem-fazer, a mesma probidade
profissional; em suma, a mesma simplicidade e humildade próprias dos grandes espíritos, dos homens
representativos da humanidade”. p. 75. Cf. ARAÚJO, Acrísio Tôrres. 1974. Augusto Leite. Aracaju: Imprensa
Oficial.
434Júlio César Leite, membro de ilustre família sergipana, possui nesta Capital e em todo o Estado um grande
círculo de amizades. Foi na escola de Direito, onde fez o curso, um aluno laureado, tendo obtido em todos os
anos notas as mais distintas. Surgindo de nos quadrantes da jurisprudência, eil-o como juiz da nossa mais alta
corte de Justiça Eleitoral do Estado, onde tem posição de real destaque como um dos magistrados íntegros
daquelle Tribunal. Cf. BARRETO, Armando. Cadastro de Sergipe. p. 198.
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terminando o seu curso na escola Técnica de Comércio de Sergipe, em dezembro de 1946.

Conforme entrevista, Rezende, sua irmã rememorou o convívio com Campos:

Sou irmã de Josefina Leite.
Fomos criadas juntas.
Guardo na lembrança que Josefina foi sempre uma irmã muito presente em
minha vida. Lembro-me de fatos ocorridos quando ainda era muito criança e
que me trazem muito boas recordações. Destaco como experiência importante o
interesse que tinha em minha formação, estimulando-me sempre a crescer,
vencer dificuldades. Com ela discutia todos os passos dados em minha trajetória
pessoal e profissional. Sua crítica era fundamental para as minhas decisões.
Discutíamos sobre livros que líamos, sobre política sobre valores, etc
(...) tenho na minha lembrança, durante suas férias em Aracaju, a imagem de
uma jovem muito alegre que congregava muitas amigas em nossa casa.
Estudava no Colégio Nossa Senhora das Mercês em Salvador e no Instituto
Feminino da Bahia onde tínhamos noticias de seu desempenho como aluna
primeira da classe435.

A década de 1950, para Campos, representou a sua ascensão intelectual e o ingresso na

carreira profissional. Fez os exames de habilitação para o curso de Geografia e História, no

período de 16 a 19 de março de 1951, que versaram sobre: Português, História Geral e do

Brasil, Geografia Geral e do Brasil e Francês. Com média geral de 7,3436, foi aprovada,

ingressando nos estudos superiores, juntamente com as colegas: Maria Clara Vieira de Faro

Passos, Elisete Oliveira Andrade, Gildete Santos Lisboa, Dantas Sampaio, Elisete Batista

Nogueira, Magnoria de Nasareth Magno, constituindo a primeira turma do curso de Geografia

e História da recém-criada Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe. O bom desempenho de

Campos como aluna da referida faculdade é percebido nas atas das provas parciais das

cadeiras da 1a à 4a séries do curso de Geografia e História, nas quais a aluna obteve média

geral acima de oito.

Antes de concluir o curso superior, em 1952437, Campos foi indicada, juntamente com

outras alunas da faculdade, pelo seu diretor, Padre Luciano Cabral Duarte, para lecionar nos

ginásios de Aracaju. Em 17 de março de 1955 recebeu o grau de Licenciada em Geografia e

História pela FAFI e requereu a expedição do diploma em 30 de julho de 1956: “Tinha

especial vocação para o ensino, que exerceu desde muito jovem, ministrando aulas de história

nos ginásios e científicos e depois na Faculdade de Filosofia de Sergipe”. Segundo Pina,

435REZENDE, Clara Leite. 2003. Entrevista concedida a autora em 19 de maio de 2003.
436FACULDADE CATÓLICA DE FILOSOFIA DE SERGIPE. Ata Geral do concurso de habilitação ao curso de
Geografia e História. Aracaju 16 a 19 de março de 1951. Arquivo Central da UFS.
437DUARTE, Pe. Luciano Duarte. 1952. Carta para a Adalberto Sena. Aracaju, 19 de setembro de 1952. Arquivo
Central da UFS.



147

Campos “ensinou no Colégio Nossa Senhora de Lurdes e prestou concurso público para o

Ministério da Fazenda, mas não deixou o magistério”438.

A recém-formada Campos passou a integrar o quadro de professores da FAFI a partir

de 1957, no curso de Geografia e História, lecionnado as disciplinas: Etnologia e Etnografia

do Brasil. Compreende-se essa situação não somente pela rede de relações estabelecidas em

torno da família, mas também pelo fato de ela ser aluna exemplar, fruto de um amplo

investimento em capital cultural. Nesse particular, Miceli argumenta que “(...) a cooptação das

novas categorias de intelectuais continua dependente do capital de relações sociais, mas passa

cada vez mais a sofrer a mediação trunfos escolares e culturais, cujo peso é tanto maior

quanto mais se acentua a concorrência no interior do campo intelectual”439.

Ainda em 1957, casou-se440 com o advogado Adroaldo Campos Filho, com quem teve

uma filha, Augusta Leite Campos. Conforme entrevista com a sua irmã, Campos “era

exigente na organização de sua casa, que cuidava com prazer. Gostava de adquirir objetos

finos de decoração e tinha prazer em comemorar as datas importantes em família,

especialmente o aniversário de sua filha que fazia sempre com muito capricho”. As

representações construídas por sua irmã, Rezende, mostram-se aspectos da personalidade,

considerada forte, da professora Campos:

Josefina tinha uma personalidade forte com posições definidas. Lutava sempre
pelos seus objetivos e era muito corajosa. Nunca a vi recuar por intimidar-se.
Como pessoa era admirada pelo seu coração grande, sua capacidade de ajudar, e
pelo respeito que sempre teve pelo outro. Vaidosa gostava de estar bem vestida,
com muito boa aparência. Gostava de música, de viajar, de dançar, de dar aulas
e tinha no livro um companheiro inseparável. Estava sempre cercada de
amigos441.

Mulher de hábitos refinados, a professora Campos tinha muitos amigos: “Carmem

Dolores Duarte, Wanda dos Santos Andrade, Aurélia Leite Rollemberg, Acácia Cruz, seus

irmãos e muitos outros. Costumava visitar com freqüência seus irmãos casados, as pessoas

438PINA, Maria Lígia Madureira. s/d. A mulher na História. s/ed. p. 398.
439MICELI. op. cit. p. 79.
440ESTADO DE SERGIPE. ARQUIVO GERAL DO PODER JUDICIÁRIO. Inventário de Josefina Leite
Campos. 14 de abril de 1969. Aracaju, Cartório do 2o Ofício. Caixa 134, doc. 2.441. Arquivo Geral do Poder
Judiciário.
441REZENDE, Clara Leite. 2003. Entrevista concedida a autora em 19 de maio de 2003.
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idosas da família e os amigos mais chegados”442. No catolicismo tinha amizades junto ao alto

clero.

Em 13 de fevereiro de 1960443, o professor Felte Bezerra comunicou oficialmente ao

Conselho Técnico Administrativo da FAFI o seu afastamento definitivo de Aracaju, deixando

vagas as duas cadeiras que ocupava no curso de Geografia e História: Antropologia e

Etnografia. Ainda nessa reunião o diretor da faculdade, padre Luciano Duarte, “sugeriu aos

presentes os nomes do Dr. Nestor Piva e o da professora Campos, para ocuparem,

442REZENDE, Clara Leite. 2003. Entrevista concedida a autora em 19 de maio de 2003.
443FACULDADE CATÓLICA DE FILOSOFIA DE SERGIPE. Ata da 29a reunião do Conselho Técnico
Administrativo da FAFI. Aracaju, 13 de fevereiro de 1960. Arquivo Central da UFS.

Fig. - 23 - Fotografia da professora Josefina Leite Campos
Fonte: Acervo particular da família de Josefina Leite Campos
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respectivamente, as cadeiras de Antropologia e Etnografia”.444 A referida sugestão foi acatada

e na 14a reunião445 da congregação de professores da FAFI, o seu diretor apresentou os novos

professores contratados, entre eles a professora Campos assumindo o lugar daquele professor

dando “(...) continuidade ao estudo e à pesquisa na área de Antropologia. Passou a integrar o

corpo docente da escola, ensinando Etnologia do Brasil ou Antropologia Cultural”446. Como

professora, Campos

(...) sempre voltou suas atenções para o homem sergipano: seu sentir, suas
aspirações, sua cultura, sabendo interpretar, com fidelidade os anseios de nossa
gente, nas manifestações genuínas do povo através do canto da arte, da música,
da religião ou seja, sob as múltiplas formas de comunicação do homem em
todos os estágios culturais447.

Já a professora Dantas, ao realizar um estudo sobre a trajetória do ensino da

Antropologia em Sergipe, mencionou uma preocupação constante de Campos, como

professora de Antropologia: “iniciar os alunos em trabalho de campo, preocupação que era

acompanhada pelo esforço de conhecer a realidade cultural de Sergipe”448. Sob esse prisma,

as suas aulas provocavam os pais dos alunos:

Suas aulas em centro de culto “afro-brasileiros” eram um desafio aos
preconceitos dos alunos e, sobretudo, dos pais dos alunos, que viam com receio
e desconfianças essas visitas feitas aos terreiros de xangô, ainda muito
estigmatizados, muito embora freqüentados furtivamente pela classe média
através do esquema de consultas.
Deste modo, reuniu dados etnográficos e históricos importantes que não
chegaram a ser publicados, sobre antigos terreiros de xangô de Sergipe.
Percebia porém que o preconceito contra as religiões “afro-brasileiras” era
apenas uma forma de manifestação do preconceito mais amplo contra o negro,
tema que se constitui no cerne de suas preocupações. A tentativa de
desmistificá-lo era uma constante em suas aulas e é sistematicamente refletida
num ensaio que enfoca a significação das diferenças raciais449.

Campos lia muito. Os seus documentos e livros ficaram com o seu esposo, que os

doou à Biblioteca Pública Epifâneo Dórea, à Universidade Federal de Sergipe e a particulares.

444FACULDADE CATÓLICA DE FILOSOFIA DE SERGIPE. Ata da 29a reunião do Conselho Técnico
Administrativo da FAFI. Aracaju, 13 de fevereiro de 1960. Arquivo Central da UFS.
445FACULDADE CATÓLICA DE FILOSOFIA DE SERGIPE. Ata da 14a reunião da Congregação de
professores da FAFI. Aracaju, 5 de março de 1960. Arquivo Central da UFS.
446DANTAS. op. cit. p. 9.
447GAZETA DE SERGIPE. Aracaju, 20 de novembro de 1969. p. 2.
448Idem.
449DANTAS. op. cit. p. 9.
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Josefina tinha uma leitura muito variada desde os assuntos relacionados com as
matérias que ensinava, Antropologia, Historia, Geografia etc. até os clássicos da
literatura especialmente da Portuguesa como Eça de Queiroz, Machado de
Assis, Humberto de Campos, Gustavo Corção, os filósofos cristãos etc450.

Embora não se tenha feito um estudo detalhado acerca dos livros de Campos, é

importante mencionar que eles revelam a experiência acadêmica e literária da leitora. Sob o

olhar de Chartier451, os livros são vistos como produtores de um universo de inter-relações

humanas que se estabelecem a partir das diversas e variáveis maneiras de se abordar a arte da

leitura. Villalta acrescenta que:

(...) os livros afiguraram-se como fatores de poder, contribuindo para que seus
leitores questionassem ou, inversamente, para que viessem a reforçar a ordem
estabelecida, fosse política, sexual, religiosa ou econômica, nos âmbitos privado
e público. Para os leitores, os livros assim inscreviam-se em relações de saber,
poder e prazer, sendo importante nas vidas privadas e públicas, definindo redes
de sociabilidade452.

Campos lia muito também sobre religião, pois “era uma pessoa católica, um

testemunho de fé, muito otimista, força espiritual forte”453. Em entrevista, sua amiga

Wanda454 relembrou: “lembro de ela ter comprado cobertores para o orfanato. Era um dia de

chuva e assim mesmo ela foi levar para as crianças”.

As representações construídas pelas entrevistadas mostram que a professora Campos

pertenceu a um grupo de intelectuais como Silvério Fontes, Carmelita Fontes, Fernando Porto,

Dr. Rabelo Leite, que se reuniam uma vez por mês, aos sábados, no salão Paroquial São José,

para ler e discutir os livros que compravam e muitos assuntos, inclusive religião. Em relação a

esse grupo, Rezende acrescentou:

Josefina tinha muito boas relações com os intelectuais de sua geração. Desde o
grupo que fundou a Faculdade de Filosofia de Sergipe, liderado Por D. Luciano
Cabral Duarte, seu grande amigo, Professor José Silvério Leite Fontes, Gonçalo

450REZENDE, Clara Leite. 2003. Entrevista concedida a autora em 19 de maio de 2003.
451CHARTIER, 1999. op. cit.
452VILLALTA, Luiz Carlos. 1999. Os leitores e os usos dos livros na América portuguesa. In: ABREU, Márcia.
(Org.) Leitura, História e História da leitura. São Paulo: FAPESP. p. 185.
453ANDRADE, Wanda Maria dos Santos. 2003. Entrevista concedida a autora em 25 de agosto de 2003.
454Wanda Maria dos Santos Andrade nasceu em Aracaju em 18 de março de 1943, filha de José Andrade e D.
Santana santos. Estudou no Ginásio Estadual Instituto de educação “Rui Barbosa” de 1960 a 1962. Ingressou na
Faculdade de Ciências Econômicas e Administração de Sergipe da UFS em 1964 e concluiu o curso de
Economia em 1967. Cf. Dossiê de Wanda Maria dos Santos Andrade. Aracaju. 1964. Arquivo Central da UFS.
Conforme revelou na entrevista, conheceu a professora Campos através de uma tia que trabalhava na Fundação
Nacional do Bem Estar do Menor – Valdice. Na época, Valdice saiu de férias e a sua sobrinha Wanda assumiu o
seu lugar. A professora Campos era representante da FUNABEM e partir desse contato ficaram amigas.
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Rollemberg Leite, Dr. Fernando Porto etc., até os intelectuais das gerações que
se seguiram, como a Professora Dantas, Maria da Glória Santana, e outros455.

Esse contexto merece ser analisado por Sirinelli, que diz: “Todo grupo de intelectuais

organiza-se também em torno de uma sensibilidade ideológica ou cultural comum e de

afinidades mais difusas, mas igualmente determinantes, que fundam uma vontade e um gosto

de conviver”456.

Até 1968, ainda encontraram-se, nas cadernetas da FAFI os registros de sua atuação

como professora da faculdade, ensinando, além das disciplinas já citadas a Prática de Ensino

de História e Geografia. Admitindo os efeitos provocados pela doença, Campos foi obrigada a

se afastar do magistério, cerceando dessa forma a sua trajetória profissional: “a doença foi se

manifestando aos poucos. Afetou a fala, aí ela parou de ensinar”457. Entretanto, a doença não

cerceou sua atividade intelectual; continuou produzindo mesmo em cadeira de rodas e, com a

fala pouco compreensível, ditou para a amiga Andrade a sua Geografia de Sergipe, para o

curso primário, pois somente Andrade conseguia compreender a sua fala.

A intenção da autora em escrever o livro didático Geografia de Sergipe foi

mencionada na entrevista com Rezende:

Penso que a idéia de escrever a Geografia de Sergipe deveu-se à necessidade de
sistematizar nossa geografia a fim de facilitar o seu estudo no curso primário
dentro de padrões técnicos e didáticos até então não concebidos. Lembro-me de
seus estudos e pesquisas procedidos em torno do objetivo pretendido, sua
preocupação com o resultado a ser obtido”458.

No entanto, convém frisar que em 1963, quando Secretário da Educação, Dr. Luiz

Rabelo Leite, que ao fazer uma avaliação do ensino no Estado, detectou que o conteúdo

referente a Sergipe não era ensinado em nossas escolas e reconheceu a importância de estudar

os aspectos geográficos de Sergipe. Solicitou a elaboração de uma Geografia, destinada aos

alunos das últimas séries do curso primário. Para a realização desse intento, Leite dirigiu-se a

dois professores da Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe: Josefina Leite Campos e a

Fernando Figueiredo Porto. Porém, “motivos vários impediram a rápida terminação do

trabalho. Inclusive o Dr. Luiz Rabelo Leite deixou a Secretaria de Educação. Vem êle agora a

lume como contribuição de seus autores à escola primária sergipana”. É oportuno ressaltar

455REZENDE, Clara Leite. 2003. Entrevista concedida a autora em 19 de maio de 2003.
456SIRINELLI, 1998. op. cit. p. 248.
457ANDRADE Wanda Maria dos Santos. 2003. Entrevista concedida a autora em 25 de agosto de 2003.
458REZENDE, Clara Leite. 2003. Entrevista concedida a autora em 19 de maio de 2003.
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que em 1962 a professora já tinha publicado um livro intitulado: Estudo sobre as

significações das diferenças raciais459.

Na entrevista460, Andrade mencionou que Campos discutiu muito a sua Geografia de

Sergipe, inclusive os conceitos, com o professor Fernando Porto. O referido livro saiu em

1969, e muito embora não revele a sua co-autoria, é importante mencionar que o nome do

professor Fernando Porto apareceu como autor, ou colaborador, nas representações que os

jornais sergipanos construíram naquele momento, acerca da referida obra: “(...) Geografia de

Sergipe” é uma obra de parceria entre dois intelectuais da maior projeção do nosso Estado:

Professôra Josefina e Prof. Fernando Pôrto. Ambos lecionam na Faculdade de Filosofia de

Sergipe”461. O Diário de Aracaju noticiou que o livro já estava nas livrarias e destacou os seus

autores: “O livro “Geografia de Sergipe”, de autoria da professora Josefina, docente da

Faculdade de Filosofia deste Estado. O livro em apreço, que contou com a colaboração do

professor Fernando Porto”462.

Por fim, é importante mostrar a representação que a professora Pina construiu sobre

Campos: “Muito estudiosa, estava em dia com todos os estudos modernos referentes à matéria

que lecionava e outras afins. Em sua curta vida, muito fez pelo progresso do conhecimento

humanístico, na formação de novas mentalidades femininas”463.

2.2.1 A Geografia de Sergipe

De grande repercussão na imprensa local e no Conselho Estadual de Educação, que lhe

teceu vários elogios, por ser uma obra de alto nível para o ensino primário, foi a Geografia de

Sergipe464, da professora Josefina Leite Campos, publicada em 1967, com 65 páginas,

impressas pela Livraria Regina, para as crianças do Estado que, ao utilizá-lo como didático,

iriam descobrir a sua terra, desde os primeiros anos de escolaridade. A Geografia de Sergipe,

da professora Campos, foi adaptada para ser usada nas últimas séries do curso primário,

podendo também ser utilizada nas primeiras séries do ginasial e ainda por adultos de uma

459FONTES. op. cit. p. 10.
460ANDRADE, Wanda Maria dos Santos. 2003. Entrevista concedida a autora em 25 de agosto de 2003.
461GAZETA DE SERGIPE. Aracaju, 28 de fevereiro de 1967. p. 6.
462DIARIO DE ARACAJU. Aracaju, 3 de agosto de 1967. p. 8.
463PINA. op. cit. p. 398.
464CAMPOS, Josefina Leite. 1967. Geografia de Sergipe. Aracaju: Livraria Regina 1967.
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maneira geral, que desejassem ter o conhecimento dos aspectos básicos da situação geográfica

sergipana.

No momento em que surgiu o livro, havia uma preocupação por parte da Secretaria de

Educação e Cultura do Estado, em promover encontros pedagógicos com os docentes

primários, visando proporcionar-lhes: “(...) conhecimentos das diferentes áreas que

constituem a aprendizagem nas escolas primárias, familiarizando-as com os métodos e

técnicas modernas465. O I Encontro Pedagógico Estadual realizou-se em São Cristóvão, no

período de 10 a 13 de setembro de 1967, no qual exigiu-se a participação obrigatória dos

professores primários para aprovar o “temário” segundo as áreas de aprendizagem. No caso

da área de Estudos Sociais, deveriam os professores seguir a orientação metodológica

respaldada no “temário”, aprovado que envolvia os seguintes princípios: conceitos, objetivos

e a comunidade. Por outro lado, em dezembro, aquela Secretaria anunciou que estava sendo

elaborado um novo currículo para o ensino primário para o ano de 1968, pelo Centro de

Supervisão do Estado da Secretaria de Educação e Cultura, visando, além de outras

inovações, à inclusão de recreação, artes e educação física, de acordo com a Lei de Diretrizes

e Bases da Educação466. Como se pode observar, somente sete anos depois de vigorar a LDB

4024/61, o Estado de Sergipe buscava adequar o ensino primário às exigências da nova lei.

Provavelmente ainda vigoravam, na prática, os programas estabelecidos em 1938.

Vale destacar ainda nesse momento, o pedido do Secretário de Educação e Cultura

para que não fossem mudados os livros didáticos de um ano para o outro, considerando as

condições financeiras dos pais de alunos que o ensino não muda de ano para ano:

O professor Carlos Alberto Sampaio, Secretário de Educação e Cultura, solicita
por nosso intermédio, aos diretores de estabelecimento de ensino que não
alterem os livros didáticos usados no ano passado, enquanto a sua secretaria não
tiver examinado o problema para uma solução adequada à época de aperturas
dos pais de família.
Realmente a mudanças de livros didáticos todos os anos representa despesas
onerosas para os pais de família, e um comércio que não se explica, não se
justifica em termos morais. O ensino não se altera de ano para ano,
pedagogicamente como se faz crer com as substituições de livros no começo
dos anos letivos. Essa indústria encontra uma barreira intransponível por parte
da grande maioria dos pais e por parte da própria opinião pública que se sente
lesada em seus direitos pelo obstáculo que se contrapõe ao ensino no país467.

465DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE. Portaria n.º 724, de 8 de setembro de 1967. Aracaju, 14 de
setembro de 1967. p. 1.
466Cf. DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE. Aracaju, 28 de dezembro de 1967. p. 7.
467GAZETA DE SERGIPE. Aracaju, 24 de fevereiro de 1967 p. 5.



154

A Geografia de Sergipe, da professora Campos, surgiu em meio ao movimentado ano

de 1967, no qual pregava-se o ensino dos Estudos Sociais ao tempo em que se reclamava a

falta de um currículo para o ensino primário que atendesse às exigências da LDB 4024/61 e

quando, os pais dos alunos pediam ao Secretário da Educação, que não mudasse os livros

didáticos de um ano para o outro. Antes de o livro circular no mercado escolar, Campos

submeteu-o à apreciação do Conselho Estadual de Educação, sendo um dos pontos da pauta

da reunião realizada no dia 06 de setembro de 1967, “sob a presidência do conselheiro Barros

Sampaio, estiveram presentes os senhores conselheiros Moreira Filho, D. Luciano Duarte,

José Carlos de Sousa, Alcebíades Vilas-Boas, Dalila Rollemberg, Neyde Mesquita, Celina

Lima, Lauro Nascimento e, ausentes, os conselheiros Acrísio Cruz e Aloísio de Campos”468.

D. Luciano, inicialmente, fez uma apresentação da obra e em seguida distribuiu, aos

presentes, exemplares da Geografia de Sergipe, tecendo elogios sobre a apresentação do

trabalho,

(...) muito escrupuloso e completo e que contou com a colaboração do Dr.
Fernando Porto. Trata-se de uma obra didática para o curso primário servindo
também de subsídio aos estudantes das 1as e 2ª séries ginasial, com informações
colhidas em campo, no sul do Estado, com observações locais e mapas
ilustrativos 469.

Ainda nessa reunião, D. Luciano sugeriu a indicação de um conselheiro para emitir o

parecer sobre o assunto. Enfatizou o conselheiro José Carlos de Sousa que:

(...) deveria prestigiar e valorizar o trabalho, uma vez que, nosso Estado se
ressente de uma geografia e história regional, apesar do esfôrço do ex-secretário
de Educação, Prof. Luiz Rabelo, que tentou, através do professor José Calasans,
a elaboração de uma História de Sergipe, que infelizmente não foi
concretizada470.

Retomando a palavra, D. Luciano enfatizou: “Não se trata aqui de sentimentalismo,

mas de valorizar o trabalho que exigiu tanta dedicação, servindo o apôio do Conselho de

estímulo e um ato de justiça”. O conselheiro Alcebíades Villas Boas disse que aprovaria a

obra no caso de que todos a aplaudissem. Para dar o parecer, foi designada a conselheira

Neyde Mesquita que, antes de lê-lo, “chamou a atenção para o parecer dado no caso da

História de Sergipe, do Prof. Araújo, considerando a obra como um guia para o estudo da

468ESTADO DE SERGIPE. Ata da centésima vigésima nona sessão plenária do Conselho Estadual de Educação.
Aracaju, 16 de setembro de 1967. p. 89-90. Conselho Estadual de Educação.
469Idem.
470Idem, ibidem.
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História de Sergipe e não como foi apresentada como recomendada pelo Conselho

Estadual”471. Consultando o referido parecer, anexado ao livro de História do professor

Araújo, vê-se claramente que o mesmo foi recomendado por aquela instituição. Assim, sob a

presidência do conselheiro Barros Sampaio, e os demais presentes - os conselheiros José

Aloísio de Campos, D. Luciano Duarte, José Carlos de Sousa, Alcebíades Vilas-Boas, Acrísio

Cruz, Neyde Mesquita, Dalila Rollemberg, Celina Lima - ouviram o parecer da conselheira

designada: “Uma obra digna de elogios, bem elaborada e apresentada de forma didática”472.

Desse modo, tramitou o livro da professora Campos no CEE, sendo muito elogiado e indicado

para as escolas primárias sergipanas.

Esse livro, assim como o de Araújo, foi muito comentado na imprensa sergipana, que

reproduziu o pensamento da sociedade a respeito da obra. O jornal A Cruzada noticiou:

“Enquanto o professor Araújo lança uma Geografia de Sergipe para o curso primário, os

professores Josefina Leite e Fernando Porto fazem o mesmo com uma grande Geografia de

Sergipe. Ficou pronta esta semana, depois de muito trabalho entre tipografias e redação”473. A

Gazeta de Sergipe comentou o lançamento da obra destacando que a mesma era fruto de uma

parceria entre dois intelectuais professores da Faculdade de Filosofia de Sergipe:

Será lançado na próxima semana pela “Regina” o importante livro sôbre a
“Geografia de Sergipe”, que há de muito se fazia necessário para orientação,
não apenas dos estudantes, como para as pessoas que se dedicam ao estudo da
Geografia sergipana.
O livro contém páginas agradáveis pela maneira como os autores expressam os
dados concretos e de grande importância para a contribuição ao
desenvolvimento, já que este não é possível, sem que antes não se faça um
levantamento da região e nada se levanta sem que se proceda um conhecimento
detalhado do Estado ou zona. Por êsses motivos pode-se dizer que o livro cobriu
uma lacuna “Geografia de Sergipe” é uma obra de parceria entre dois
intelectuais da maior projeção do nosso Estado: Professôra Josefina Leite e
Prof. Fernando Pôrto. Ambos lecionam na Faculdade de Filosofia de Sergipe474.

A Gazeta de Sergipe pronunciou-se a respeito da obra comentando os aspectos gerais

e enfatizando que a mesma atendia aos ditames da pedagogia moderna:

471ESTADO DE SERGIPE. Ata da centésima vigésima nona sessão plenária do Conselho Estadual de Educação.
Aracaju, 16 de setembro de 1967. p. 89-90. Conselho Estadual de Educação.
472ESTADO DE SERGIPE. Ata da centésima trigésima (130ª) sessão Plenária do Conselho Estadual de
Educação. Aracaju, 20 de setembro de 1967 p. 92. Conselho Estadual de Educação.
473A CRUZADA. Aracaju, 18 de fevereiro de 1967 p. 3.
474GAZETA DE SERGIPE. Aracaju, 28 de fevereiro de 1967. p. 6.
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De autoria da professora Josefina Leite Fontes, (sic) Campos acaba de ser
editado a obra de “Geografia de Sergipe” destinada ao ensino dos estudantes do
curso primário à 1ª série ginasial.
Esse livro foi prefaciado pelo prof. Silvério Leite Fontes e contou com a
colaboração do prof. Fernando Pôrto. Trata-se de um pequeno livro que contém
os fatos geográficos mais importantes do Estado, quer no seu aspecto físico
como também no aspecto econômico.
Contribuição didática à maneira como a professora Josefina Leite docente da
Faculdade Católica de Filosofia apresentou sua “Geografia de Sergipe” trará
uma valiosa contribuição ao ensino dessa matéria em nosso Estado pois está
escrito num estilo bem agradável e atende aos ditames de uma didática moderna
para o ensino elementar, como deve ter sido do desejo da autora475.

O Diário de Aracaju também comentou o surgimento desse compêndio, que povoava

as livrarias sergipanas:

Já nas livrarias aracajuanas, o livro “Geografia de Sergipe”, de autoria da
professora Josefina, docente da Faculdade de Filosofia deste Estado. O livro em
apreço que contou com a colaboração do professor Fernando Pôrto, é prefaciado
pelo professor Silvério Fontes da Faculdade de Direito da Universidade Federal
de Sergipe e destina-se a alunos dos últimos anos do curso primário. O
compêndio “Geografia de Sergipe”, escrito em linguagem clara e em estilo
pedagógico atrativo, contém mapas elucidativos de diferentes aspectos da
geografia sergipana476.

Ainda a Gazeta de Sergipe noticiou o fato de autora ter oferecido um exemplar do seu

livro ao diretor daquele jornal:

A escritora sergipana Josefina ofereceu aos netos do jornalista Orlando Dantas,
nosso diretor, o seu trabalho – Geografia de Sergipe – recentemente publicado e
de grande utilidade ao ensino primário e médio do Estado. D. Josefina pela sua
inteligência e cultura pertence a geração de mulheres capazes de contribuir para
o progresso cultural e social de Sergipe477.

Diante de tamanha repercussão, o jornal A Cruzada solicitou à Campos uma

entrevista, na qual fez uma avaliação da situação em que se encontrava o ensino da Geografia

naquele momento:

A propósito da publicação do livro ‘Geografia de Sergipe, achei oportuno tecer
algumas considerações sobre o ensino de geografia ministrado por nós.
É de fácil constatação por todos aquêles que se interessam pelo ensino primário
e médio, como êles estão divorciados da realidade.

475GAZETA DE SERGIPE. Aracaju, 5 de agosto de 1967 p. 2.
476DIÁRIO DE ARACAJU. Aracaju, 3 de agosto de 1967 p. 8.
477GAZETA DE SERGIPE. Aracaju, 13 de agosto de 1967. p. 5.
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De todas as disciplinas a que se encontra, a meu ver, em pior situação quanto à
maneira de ensinar, é a geografia478.

Em relação à maneira de ensinar, Campos detalhou: “A geografia tem sido ensinada

através da memorização de uma infinidade de acidentes geográficos, tornando-se um

verdadeiro pesadelo, tanto para a criança como para o adolescente479”. Os conteúdos

ensinados eram distantes da realidade dos alunos, por isso que estudar Geografia causava

tanto desinteresse: “É conhecido de todos o caso da criança brasileira que, diante de uma

imensa relação de acidentes geográficos a decorar, lastimava sinceramente, não ter nascido

em Mônaco, pois nesse caso sua tarefa seria mais fácil”480. Campos continuou mostrando

como a Geografia deveria ser ensinada, sem perder de vista o seu propósito: desenvolver no

aluno o entendimento de que os fenômenos geográficos são produtos de um processo de

evolução que nunca pára, que assim ensinada a Geografia poderá contribuir para a formação

dos nossos jovens:

O ensino de Geografia deve naturalmente começar pela geografia geral, através
da qual o aluno entra em contacto com fatos e fatores geográficos e aprende a
técnica de interpretá-los através dos princípios fundamentais da ciência
geográfica.
A propósito dos princípios da geografia é interessante observar que eles são
decorados pelos alunos mas nunca seguidos pelos mesmos.
Vejamos um exemplo: conexão, casualidade e evolução, princípios que os
alunos aprendem como fundamentais, ficam só na palavra e logo são
esquecidos.
Na realidade os diversos elementos formadores da paisagem geográfica como
relevo, clima, vegetação, solo etc., são estudados separadamente, sem nenhuma
conexão entre si, sem procurar esclarecer a maneira e a forma como surgiram, e
a influência que eles exerceram sobre a ocupação humana da região.
O aluno fica com a impressão de que o mundo é estático, formado de elementos
independentes um dos outros, cuja finalidade só na vida prática, quando surgir
oportunidade, poderá constatar. Daí o desinterêsse profundo que os alunos têm
pela ciência geográfica. Desinterêsse êste que se reflete entre os educadores que
procuram cercear o estudo no curso secundário negando seu valor educativo.
Cabe a nós mostrar ao aluno que nada surgiu feito na superfície da terra, tudo é
produto de uma evolução que se projeta para o futuro, cabendo à ciência
geográfica o papel de estudar o presente dessa evolução, seus antecedentes,
sempre lembrado (sic) lembrando de que tudo pode e vai mudar, de acôrdo com
as condições, que forem surgindo.
O estudo do relevo, considerado pelos alunos como verdadeiro espantalho,
deixará de lê-lo quando o professor demonstrar como é fator importantíssimo de
ocupação humana; como ele influi no clima e no curso dos rios da região, como
sendo de planície facilita a evolução cultural e o desenvolvimento econômico,

478A CRUZADA. Aracaju, 9 de setembro de 1967. p. 2 e 9.
479Idem.
480Idem, ibidem.
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através de maior comunicação entre os homens, e, como sendo de montanha
isola o homem, tornando-o mais conservador e menos progressista.
É fácil ao professor mostrar através de mapa demográfico, como as regiões mais
povoadas são as planícies, com exceção das situadas na região equatorial onde o
clima adverso anula a vantagem que o relêvo oferece; a Planície Amazônica
nesse caso.
As regiões montanhosas, por outro lado, são pouco povoadas.
A análise que acabamos de fazer a respeito do relevo, pode ser feita sôbre
outros elementos da paisagem geográfica.
Outra falha gritante no ensino de geografia, é a falta de utilização de mapas.
Comumente, ocorre ao aluno sair do curso secundário depois de muitos anos de
estudo de geografia sem saber ler o mapa, mesmo os mais simples.
Esta falha me parece mais grave, porque sendo o fato geográfico cartografável,
o mapa permite ao aluno a visualização do mundo inteiro. A paisagem
geográfica é para o aluno, um elemento precioso de motivação da
aprendizagem, além de ser um instrumento básico da ciência geográfica481.

Destacou também a professora a importância do papel do professor, que deve repassar

os conteúdos geográficos priorizando a Geografia Geral para depois se estudar a Geografia

Regional. Essa observação reflete a questão metodológica do ensino da disciplina, que deve

sempre partir do geral para o particular. Assim o aluno perceberá a paisagem geográfica como

um todo formado de elementos interrelacionados que funcionam harmonicamente:

Após conhecer a geografia geral, o aluno procura estudar a regional aplicando,
para conhecê-la, os princípios e conhecimentos adquiridos anteriormente.
A geografia humana estuda as diversas maneiras pelas quais os homens se vêm
(sic) vêm-se organizando, para enfrentar os problemas da natureza nas várias
regiões da terra.
Procura, estudando estas maneiras, saber se elas são satisfatórias ou não, em
face das condições naturais e culturais do ambiente.
Por esta definição do professor Vieira da Fônseca nós podemos observar como a
geografia pode ser útil à formação da juventude.
A paisagem geográfica é um todo formado de diversos elementos
interrelacionados que funcionam harmonicamente.
Cabe ao professor mostrar ao aluno a função de cada elemento no todo.
Exemplificando para ser melhor compreendida. As principais atividades
econômicas dos municípios de Riachuelo e Itabaina são, como todos sabem, a
produção de açúcar e cereais, respectivamente.
Apontar o fato aos alunos não é suficiente. É necessário que êles saibam quais
as condições de clima, solo, situação geográfica etc, que contribuíram e
condicionaram as diferentes atividades em municípios tão próximos e mais, a
influência da economia no progresso social dessas cidades482.

Nesse processo ressaltou a importância dos professores:

481A CRUZADA. Aracaju, 9 de setembro de 1967. p. 2 e 9.
482A CRUZADA. Aracaju, 9 de setembro de 1967. p. 2 e 9.
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A nossa tarefa é formar, não memorizadores mas pensadores geográficos que
saberão sempre analisar uma paisagem geográfica desde que seja possível
pesquisá-la.
Depois do que vimos não pode restar alguma duvida a respeito da importância
que tem a geografia para formação educacional da criança e do jovem, pois
nada pode haver de mais educativo do que fazer com que a mocidade tome
conhecimento dos problemas da sua região, do seu país e do todo o mundo.
A base de toda a motivação, sobretudo para juventude, é a correlação com o
real. Todo o ensino que não seja integrado na realidade existencial do aluno é
mero instrumento de treinamento de memória, mas nunca uma verdadeira
aprendizagem483.

O professor Fontes, ao prefaciar a obra, comentou que a Secretaria da Educação,

naquele momento estava repensando a política educacional do Estado: “Pela Secretaria

passava um sôpro de renovação dos objetivos e dos meios da política educacional do Estado,

especialmente no setor do ensino primário484”. Entre outros objetivos, a secretaria tinha o

propósito de:

(...) conduzir a infância e a juventude para o estudo sério e dotado de
concretividade dos elementos constitutivos da realidade brasileira e sergipana.
Orientação sadiamente nacionalista, antidemagógica, pois visava a despertar o
interesse dos educandos para os dados observáveis, palpáveis, e que pudessem
ser utilizados para melhorar a nossa vida em comum485.

Disse ainda Fontes, que esse objetivo refletia uma orientação da qual precisavamos

para “(...) libertar a nossa pátria e a nossa região das forças opressoras que as exploram e

trabalham por desintegrar a sua consciência de si mesma486”.

Acredita-se que nessa orientação estava presente a ideologia patriótica e nacionalista

que se pretendia inculcar nas crianças, com a defesa e o amor à pátria. O livro didático de

Geografia de Sergipe na medida em que transmitia os conteúdos, foi um veículo de

fundamental importância para viabilizar a ideologia. Souza, em seu estudo, discute o sentido

patriótico da Geografia no período de 1890 – 1920, já citado anteriormente: Era preciso amar

a pátria, conhecer tanto suas glórias e os seus heróis, cujas virtudes deveriam servir de

modelo, como as suas grandezas e riquezas naturais. Assim à “Geografia foi dada a mesma

utilidade prática: conhecer e amar a pátria e no futuro defendê-la487”.

483A CRUZADA. Aracaju, 9 de setembro de 1967. p. 2 e 9
484FONTES. op. cit. p. 9.
485Idem.
486FONTES. op. cit. p. 9.
487SOUZA. op. cit. p. 179.
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Baía Horta488 vai destacar também, a utilidade da disciplina Geografia dentro da

orientação nacionalista-patriótica no governo de Getúlio Vargas, no período de 1930 a 1945.

Não obstante o período estudado por Souza e Baía Horta não permitir comparações, destaca-

se que os livros didáticos de Geografia de Sergipe produzidos no final década de 1960

trouxeram em seus discursos a ideologia nacionalista patriótica, que deveria ser inculcada

desde a infância e que orientou a proposição dos conteúdos dos livros didáticos de Geografia

de Sergipe, os quais possibilitavam ao aluno fazer apenas uma descrição dos nomes das

cidades, dos rios, tipos climáticos, vegetação. Foi assim que os alunos desse tempo estudaram

os lugares onde os acontecimentos históricos eram produzidos. Uma outra característica dos

conteúdos abordados pelos livros didáticos produzidos nessa década é a perspectiva de um

futuro glorioso para as crianças e para o Estado, o que aparece principalmente no livro de

Araújo.

Com as palavras do professor Fontes no prefácio da obra, entende-se que o livro de

Campos foi divisor de águas na história do ensino da disciplina, pois a partir da sua

publicação foram “(...) lançadas as bases para que o currículo escolar em Sergipe perca o

caráter abstrato, vazio, que aliena o homem sergipano do seu próprio ser489”. A nova proposta

de conteúdo foi anunciada como sendo de renovação do ensino da Geografia que, no

entendimento da professora, era urgente modificar, considerando a forma pela qual essa

disciplina era ensinada nas escolas, deixando o aluno “(...) com a impressão de que o mundo é

estático, formado de elementos independentes um dos outros490”.

A Geografia de Sergipe de Campos foi citada também por ocasião da feira dos

municípios pela Gazeta de Sergipe, que o identificou como livro mais vendido: “Na I Feira

dos Municípios, nas barracas da Jovreu (...) os livros “Geografia de Sergipe”, de Campos, e

“O Realismo Social da Poesia em Sergipe” foram os mais vendidos (...)”491.

488HORTA. op. cit.
489FONTES. op. cit. p. 10.
490A CRUZADA. Aracaju, 9 de setembro de 1967. p. 2 e 9.
491GAZETA DE SERGIPE. Aracaju 22 de outubro de 1967 p. 3.
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2.2.2 Aspectos materiais da obra

A Geografia de Sergipe, da professora Campos, produzida no ano de 1967 pela

Livraria Regina, só foi encontrada no acervo do Instituto Tobias Barreto de Educação e

Cultura. Nas observações sobre a estrutura gráfica da obra, identificaram-se os seguintes

Fig. 24 – Capa do livro de Geografia de Sergipe, da professora Josefina Leite Campos.
Fonte: Acervo particular da autora.
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aspectos: trata-se de uma brochura comum, pequena, de formato retangular, medindo 18,5 de

comprimento por 15,5 de largura, com 65 páginas. A capa é dividida em duas partes: a

superior forma um pequeno retângulo branco, medindo 4,7 cm, com o nome do livro,

Geografia de Sergipe, escrito em azul com letras grandes. No restante da capa, espalha-se o

azul, formando um quadrado de 13,5 de comprimento ocupado da esquerda para direita, com

o mapa do Estado de Sergipe, na cor amarela, contornado de branco. Em branco também o

nome da autora, no alto, lado direito. Ainda nesse quadrado, e do mesmo lado, embaixo, o ano

de publicação, e o nome da Livraria Regina e da cidade onde foi impressa a obra. Sobre o

fundo branco da contracapa, lê-se, no canto direito, com letras bem pequenas: Composto e

impresso nas oficinas gráficas da Livraria Regina em Aracaju, Sergipe.

A primeira página depois da capa, é branca, sem nenhuma inscrição, apenas encobre,

guarda as demais. Na segunda, o branco da página é grafado apenas com o nome da obra, que

aparece centralizado, escrito com letras pretas tamanho 12, maiúsculas; a terceira tem o nome

da autora no alto; logo abaixo, o nome da obra, destacada com letras grandes negritadas;

constam ainda, no canto esquerdo; embaixo, o nome da livraria, o ano e o nome da cidade de

Aracaju. Na quarta, duas pequenas linhas dispostas no canto direito mostram que a autora

dedicou o seu trabalho à sua filha e aos filhos dos seus amigos. Na quinta, um mapa político

do Estado espalha-se ocupando a maior parte da página e trazendo escrito no canto esquerdo o

nome “Mapa de Sergipe”. O prefácio escrito pelo professor Fontes cobriu três páginas,

seguidas do índice que, numa página inteira, apresentou a listagem dos conteúdos.

No verso do índice, o mapa da região nordeste, com a delimitação dos Estados, dá

início ao conteúdo da Geografia de Sergipe que aparece de forma sistematizada em onze

tópicos: situação geográfica, relevo, clima e vegetação, rios, regiões socioeconômicas, vida

econômica, produção industrial, organização política, vias e meios de comunicação, comércio,

população, cidades, cultura e educação. O conteúdo é desenvolvido a partir dos conceitos de

relevo, clima, vegetação, rio, indústria e comércio que introduzem os assuntos a serem

estudados de uma forma didática. O quadro 09 mostra como a autora apresentou e

desenvolveu o conteúdo da sua Geografia de Sergipe.
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QUADRO 9: CONTEÚDOS DA GEOGRAFIA DE SERGIPE/1967

CONTEÚDOS ASPECTOS ABORDADOS
Situação Geográfica Sergipe/Nordeste do Brasil, apresenta as mesmas características de clima, relevo,

população e os mesmos problemas daquela região da região Nordeste. Superfície do
Estado e seus limites ao norte, sul, oeste e leste.

Relevo O relevo de um lugar é constituído pelo aspecto exterior apresentado, pela superfície
da terra nessa região. O relevo sergipano é formado pela planície costeira, tabuleiro e
pequenas elevações nesse tabuleiro. A serra de Itabaiana tem a maior elevação do
Estado. Ao sul do Vazabarris encontra-se outro grupo de serras

Clima e vegetação Clima e vegetação estão relacionados: o clima determina a vegetação sendo o
conjunto de fenômenos meteorológicos que caracterizam o Estado da atmosfera
numa dada região. Clima de Sergipe chamados climas tropicais. Presença da
chuva/litoral diminuindo no interior/semi-árido. Índice pluviométrico.
Cobertura vegetal acompanhando o mapa climático: zona litorânea: mangues,
apicuns, coqueiros e cajueiros. Interior/vestígios de Mata Atlântica, hoje devastada.
No sertão/caatinga. A vegetação substituída por outras culturas.

Rios Devido à elevação gradual do relevo para o interior os principais rios correm em
direção ao litoral. Levantamento dos terrenos do interior ou o abaixamento da costa
determinando essa direção. Os rios servem ao homem (alimentação, comunicação,
circulação de riquezas). Principais rios (São Francisco, Sergipe, Japaratuba, Vaza
Barris Real) com comentários sobre cada um.

Regiões sócio-
econômicas

Pequena introdução ao tema; e citando cada uma das regiões: costeira, cotinguiba,
agreste, são Francisco, sertão. Abordagem do: relevo, clima, vida econômica, usinas,
indústria, pecuária, cidades que fazem parte de cada região.

Vida Econômica Produção agrícola pouco desenvolvida, principais produtos: açúcar coco, arroz,
algodão, milho, mandioca, fumo, laranja. A cultura da mandioca a mais difundida.
Atuais métodos de produção - primitivos. Principais municípios produtores:
Itabaiana, Lagarto, Capela, N. Sra das Dores, Campo do Brito.
A pecuária - atividade em pleno desenvolvimento, estando a principal criação no
sertão. O petróleo como a produção mineral mais importante;sua utilidade, principais
municípios produtores.

Vias e meios de
comunicação

O Estado é bem dotado de estradas. As vias mais importantes: BR 101 e a 235;
estradas estaduais. Outros meios de comunicação: viação férrea, marítima, aeroporto
e navegação fluvial.

Comércio Introdução: o que é o comércio: troca de produtos entre duas regiões. A precária
situação econômica do Estado exportando apenas açúcar, coco, sal, tecidos, gado e
gêneros alimentícios. Grande importação. O comércio muito prejudicado pela falta
de um bom porto. Principais centros comerciais: Aracaju, Propriá, Lagarto,
Itabaiana.

População A colonização/Cristóvão de Barros/expedição para expulsar os franceses e conquistar
os índios. Povoamento gado/açúcar. Elementos que influenciaram na formação da
nossa população: portugueses, negros, índios. Alto nível de mestiçagem.

Cidades A principal cidade é Aracaju, possui ruas bem traçadas. Localização na foz do rio
Sergipe; maior centro industrial e comercial do Estado. Cidades mais importantes:
Propriá, Estância, Lagarto, Itabaiana, São Cristóvão, Capela, Riachuelo.

Cultura e educação Mais da metade da população analfabeta. MEB. A criação de ginásio no interior do
Estado. O ensino superior representado por seis faculdades. Criação da Universidade
Federal de Sergipe.

FONTE: Geografia de Sergipe de Josefina Leite Campos, 1967.

Campos tratou os fenômenos geográficos relacionando-os à vida do homem, porque

segundo ela não podem ser vistos de forma dissociada. No item Relevo, faz a relação do rio

com outros aspectos geográficos, explicando a importância dos rios para a vida do homem. O
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item Clima e vegetação envolve elementos como índice pluviométrico e cobertura vegetal

para contextualizar o tema. Os produtos agrícolas integram o item Vida econômica, no qual a

autora apresenta cada produto, a partir da região, discutindo sempre onde são plantados, as

condições favoráveis do solo e os municípios produtores. Para as culturas do arroz, cana-de-

açúcar, algodão, fumo acrescentou que os referidos produtos agrícolas foram introduzidos

com a colonização. A professora não abordou o conteúdo de História de Sergipe.

O espaço visual de cada página de texto é composto pelo título, em negrito,

anunciando o tema, depois o conteúdo, tendo ao final um exercício, com letras bem menores,

tamanho 10. Ilustrando as páginas que antecedem o texto escrito, os mapas de Sergipe

indicam o tema a ser tratado

Fig. 25. Página do livro de Geografia de Sergipe, da professora Josefina Leite Campos
Fonte: Acervo particular da autora
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Do total de 65 páginas, 8 são ilustradas com mapas de Sergipe. As páginas 61, 62, 63 e 64

foram reservadas para os jogos de palavras-chave e de palavras cruzadas com questões

selecionadas pela autora. Entre os livros analisados na presente pesquisa, foi a primeira vez

em que se verificou esse tipo de recurso didático. As folhas brancas onde foram impressas as

palavras e as figuras do livro guardam as cores utilizadas na sua impressão. A cor preta molda

as letras de todo o texto e os mapas do Nordeste e de Sergipe alternam-se nas cores verde,

azul e marrom.

Fig. 26 - Página do livro didático de Geografia de Sergipe, da professora Josefina Leite Campos,
com jogos didáticos.
Fonte: Acervo particular da autora
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O tamanho da fonte maiúscula é 0,4 cm e a minúscula mede 0,3cm. As letras são semelhantes

ao tipo Arial, tamanho 14, sem serifas, apenas o título e o texto do prefácio sendo letras

serifadas. O espaçamento entre as linhas mede 0,5cm; a margem superior apresenta variações

de tamanho, medindo de 2,0 a 3,0 cm, no meio desse espaço; o número da página mostra-se

entre dois travessões. A margem inferior apresenta também variações de tamanho, indo de 2,0

a 2,5 cm mas, diferentemente da superior, mantém o seu espaço livre em todas as folhas do

livro. A margem direita muda de tamanho conforme o lado que a página ocupa no livro,

apresentando tamanhos que vão de 1,0 a 3,0 cm, o mesmo acontecendo com a esquerda, que

também não tem um padrão.

Finalizando a análise deste capítulo, vê-se que os livros didáticos de Geografia de

Sergipe, produzidos nos anos de 1966 e 1967 por Araújo e Campos, respectivamente,

mostraram a sua materialidade, evidenciada através do aspecto físico do livro, formato,

disposição do texto na página, impressão, encadernação, aspectos lingüísticos e tipográfico.

Os dois livros possuem textos pequenos, linguagem clara e direcionada para o aluno.

Contudo, vale destacar que a singularidade de cada obra presente não somente nas condições

de produção, mas também na intenção do autor e na proposição do conteúdo.

A função dos livros didáticos produzidos nesse tempo pode ser compreendida a partir

de um modelo proposto por Munakata, que fez uma descrição do tipo do livro didático que

prevaleceu nas décadas de 1950 e 1960. Os livros didáticos de Geografia de Sergipe do

professor Araújo e da professora Campos, produzidos ao final de 1960, enquadram-se nesse

modelo:

(...) o modelo de livro didático que parece ter prevalecido é aquele dirigido ao
aluno. A destinação a esse leitor é evidente na organização e na linguagem dos
textos e impressos e em sua utilização. O prefácio e a apresentação dos livros se
dirigem ao aluno, nos exercícios e atividades, as instruções também; estas, ao
mesmo tempo, solicitam sua intervenção, que deve ler textos, dar respostas,
discutir passagens, fazer exercícios e assim por diante. No entanto, esse livro
dirigido ao aluno deve ser utilizado com a mediação do professor. Em primeiro
lugar, é ele, individualmente ou em grupo, quem seleciona e indica a aquisição
do impresso. Em segundo lugar, é com base nesse – livro sobretudo se trata de
um manual – que organizará seu trabalho cotidiano em sala de aula: é do
manual que, em grande parte, decorrerão a seleção dos conteúdos ou saberes a
serem transmitidos, as atividades e formas de exercício a serem desenvolvidas,
a progressão que, à transmissão desses saberes, será atribuída. Os impressos e
textos didáticos, desse modo, são tanto um “instrumento de aprendizagem,
dirigido prioritariamente ao aluno quanto um instrumento de ensino concebido
para ajudar o professor a organizar e preparar suas aulas”, e realizam,
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conseqüentemente, pelo menos dois tipos de mediação: uma mediação entre “o
aluno e os saberes e práticas” e uma “mediação entre aluno e o professor”492.

O modelo proposto por Munakata reforça o entendimento de que os livros didáticos,

sejam sob a forma de manual para o aluno, ou para o professor, refletem uma época, uma

forma de apropriação, pelos órgãos oficiais, dos conteúdos necessários à formação dos

infantes daquele momento.

Os conteúdos de Geografia de Sergipe que deveriam ser inculcados nas crianças das

décadas de 1960 foram importantes por terem nelas despertado o amor e a defesa da sua terra,

da sua Pátria. Nessa abordagem, os conceitos-chave presentes nos livros didáticos desse

tempo, eram: relevo, clima, vegetação, rio, indústria, comércio. Na abordagem de Araújo os

conceitos privilegiavam a descrição de fenômenos de forma isolada, sem relação com a

realidade sergipana. Já na abordagem de Campos, os fenômenos geográficos fazem parte de

um processo de evolução e ressaltam a importância do clima, vegetação, rios, relevo

importantes para a vida do homem. Por outro lado, os conteúdos da disciplina geográfica

produziram significados e responderam às necessidades do contexto escolar daquele

momento. O livro de Campos, segundo a sua própria avaliação em torno do ensino da

disciplina Geografia, feita no jornal A Cruzada, mostra que o seu livro iria propor uma

mudança significativa no ensino dessa disciplina, pois foi nesse ano que se começou a

implementar e a mudar a natureza do ensino da Geografia em Sergipe. Acredita-se que esse

livro representou uma ruptura do modelo de ensino que, durante muitos anos, se deu com base

no estudo de Corografias, que eram descrições de cidades, Estados, regiões, dos quais se

destacavam a situação geográfica, o relevo, a hidrografia, o clima, os recursos naturais, as

populações, os recursos econômicos, os recursos naturais e a organização política.

Os dois livros de Geografia de Sergipe estudados neste capítulo foram importantes

para a época, considerando que os mesmos apresentaram uma sistematização do conteúdo da

Geografia de Sergipe para os alunos e professores do ensino primário.

492MUNAKATA, 1999. op. cit. p. 551-552.
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CONCLUSÃO

Nem sempre os livros tiveram a forma dos livros de hoje. Eles assumiram,ao longo do

tempo, diversas formas: tabuleta de argila, de rolo, de códice. Já foram ornamentados “(...)

com latão ou marfim, protegidos com os cantos de metal, fechados por fivelas gigantescas,

eram livros para serem lidos comunalmente e à distância, desautorizando qualquer leitura

íntima ou sentimento de posse individual”, mas é importante destacar que, “(...) de todas as

formas, as mais populares foram aquelas que permitiram ao leitor mantê-lo confortavelmente

nas mãos493”. Já (...) “o tamanho de um livro fosse um rolo, ou um códice, determinava a

forma do lugar onde seria guardado494”. A partir de Guttemberg enfatizou-se a relação

conteúdo/forma física do livro e, com o passar dos anos mudou consideravelmente a

apresentação dos impressos e materiais escolares.

No caso da Geografia de Sergipe, os livros didáticos, como vimos ao longo do período

estudado, também mudaram. Os primeiros, que abordaram os conteúdos geográficos de forma

didática, foram as Corografias de Sergipe. Esses livros começaram a circular após a

proclamação da República, mais especificamente em 1896, tendo uma configuração textual e

tipográfica própria daquele momento e foram importantes porque vulgarizaram os saberes

geográficos pertinentes àquele tempo.

Antes das Corografias não se encontraram evidências de livro didático de Geografia de

Sergipe, ausência que foi preenchida por compêndios e manuais enciclopédicos, que eram

livros produzidos em outros países, tratando de grandes temas abordados pela Geografia

Geral, havendo poucas páginas destinadas à Geografia do Brasil.

Os estudos sobre o Brasil tomaram um novo rumo depois da tradução, de Capistrano

de Abreu, da obra de J. E. Wappaeus, produzida em 1884, Geografia Physical do Brasil

Reunida, importante contribuição para o estudo da Geografia brasileira, até então realizado

com base na Corografia de Aires de Casal.

Depois da última corografia sergipana, emergiu um longo período que pode ser

nomeado de “tempo de ausência ou de presença?” (1922–1965): quarenta e dois anos de

absoluto silêncio, sem nenhuma publicação didática de Geografia de Sergipe, para o ensino

493MANGUEL, Alberto. 1997. Uma História da Leitura. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. p. 152.
494Idem, p. 153.
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primário. Somente em 1966 o professor Araújo produziu a Geografia de Sergipe para o

terceiro ano primário e, em 1967, a professora Campos lançou o livro didático de Geografia

de Sergipe para o primário e as primeiras séries do curso ginasial.

É interessante notar que de 1897, ano em que se produziu o primeiro livro didático de

conteúdo geográfico, a 1967, ano de publicação do último livro estudado, as mudanças

operadas nos livros didáticos de Geografia de Sergipe foram carregadas de sentidos que

caracterizaram cada momento, momentos marcados inclusive por disputas no campo

intelectual, desde o início da República. Nos anos de 1960, essa disputa continuou, quando foi

publicada a Geografia de Sergipe, do professor Araújo que, depois de quarenta e dois anos

sem uma publicação didática para o ensino primário sistematizou o conteúdo da disciplina em

questão. O livro do professor Araújo teve uma grande repercussão na imprensa do Estado,

tendo trazido para os escolares de 1966 o conteúdo descritivo dos rios, tipos climáticos,

relevo, ilhas e ainda abordado o conteúdo de natureza histórica. Na verdade, a Geografia de

Sergipe, do professor Araújo, conservou o caráter descritivo dos livros de Corografias

sergipanas. Logo após esse livro, a professora Campos lançou a sua Geografia de Sergipe, em

1967, obra também muito comentada na imprensa sergipana e que diferentemente do livro

daquele professor, não suscitou disputa intelectual, porque a professora Campos já era

considerada uma intelectual renomada, professora da Faculdade católica de Filosofia de

Sergipe, enquanto o professor Araújo passou a viver nas terras sergipanas em 1963, deveria,

na opinião dos seus oponentes, pouco conhecer o nosso Estado para se aventurar na escrita da

nossa Geografia. O livro da professora Campos apresentou um conteúdo mostrando que os

fenômenos geográficos não são estáticos e que os rios, relevo, clima, vegetação têm

importância para a vida do homem. Assim, rompeu com o modelo tradicional de ensino da

Geografia e propôs modificação de comportamentos numa época em que o ensino da

disciplina era dissociado da realidade do aluno. Sugeriu aos professores que o ensino da

matéria deveria partir do geral para o particular, mostrando aos alunos que os fenômenos

geográficos estão interrelacionados, sendo fruto de um processo de evolução que nunca pára.

Os livros didáticos, como produto cultural mostraram também, a partir do período

imperial, até os anos de 1967, o caminho percorrido pela disciplina Geografia em Sergipe.

Nessa longa trajetória foram vistas as primeiras tentativas de implantação da cadeira e a sua

inserção no currículo da escola primária. De 1920 a 1967, houve um momento importante

para a Geografia nacional, não só sergipana, que inculcou, através dos livros a ideologia
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nacionalista patriótica para as crianças da escola primária.

O livro didático de Geografia de Sergipe utilizado pela escola sergipana inculcou,

portanto hábitos e comportamentos próprios de um momento na sociedade. Por terem sidos,

em suas épocas, veiculadores de novos padrões estabelecidos socialmente, precisaram mudar,

porque as formas de vida estabelecidas ao longo do tempo mudam, e porque os livros são

vistos como um espaço civilizador, permeados de idéias civilizatórias. A civilização, segundo

Elias495, é um processo dinâmico que deve continuar, pois “a civilização não é apenas um

Estado, mas um processo que deve prosseguir”. Desse modo, as práticas humanas são

reconfiguradas de forma a atender às necessidades dos indivíduos de cada época.

495ELIAS. op. cit. p. 62
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GLOSSÁRIO

Corografia: a descrição de uma região, um país, uma província ou de uma parte importante
de um território.

Cronografia: estuda as datas históricas

Cosmografia: estuda os astros, planetas

Praticagem: presta serviço à condução de embarcações, de forma a evitar acidentes
hidrográficos

Arrabalde: diz respeito às extremidades da cidade; subúrbio

Limnegrafia: descreve as lagoas

Nesografia: descreve as ilhas

Orografia: descreve as montanhas e serras

Colpografia: descreve os portos

Potamografia: descreve os rios

Prolegômenos-Geografia: exposição preliminar sobre os princípios gerais da Geografia


