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Resumo

O nosso objetivo neste artigo é analisar dois manuais didáticos, destinados à formação de professores,
escritos na virada do século XIX para o XX no Brasil e na Argentina: o Compêndio de História da América
(1900) de José Francisco da Rocha Pombo e o Compendio General de Historia de America (1910/1913) do
argentino Carlos Navarro y Lamarca. Analisaremos, através do método comparativo defendido por Adrián
Ascolani, os aspectos teórico-metodológicos dos manuais, atentando para a importância da historiografia
da educação e da conjuntura dos países na época em que os mesmos foram escritos. Dessa forma,
destacaremos as propostas de ensino de cada autor, nos remetendo a importância dos professores
brasileiros e argentinos na defesa de uma reescrita do ensino de História da América em seus países

Palavras-chave: Ensino de História, História da América, Manuais Escolares.

Resumen

El objetivo de este trabajo es analizar dos manuales escolares destinados a la formación del profesorado,
escrito a finales del siglo XIX al XX en Brasil y Argentina: lo Compendio de Historia de América (1900) y lo
Compendio de la Historia General de América (1910/1913) de Carlos Navarro y Lamarca. Los manuales
escolares serán analizados a través del método comparativo defendido por Adrián Ascolani, trabajando los
aspectos teóricos y metodológicos del manual, sin olvidarmos la importancia de la historiografía de la
educación y la historia política y económica de los países en el momento en que los textos fueron escritos.
Por lo tanto, se discute la propuesta de enseñanza de cada autor, refiriéndose a la importancia de los
profesores y la defensa de una revisión de la enseñanza de la Historia de América en Brasil y Argentina, lo
que refleja en el objetivo de los manuales para la reescritura de la historia de América.

Palabras clave: Enseñanza de la historia, Historia de America, Manuales Escolares.
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É nosso objetivo neste artigo analisar dois manuais escolares que foram escritos no Brasil e na Argentina:
o Compêndio de História da América (1900), do brasileiro Rocha Pombo, e o Compendio de la Historia
General de America (1900/1913), de Carlos Navarro y Lamarca. Ao nos propormos a investigarmos esses
citados manuais, focaremos nas informações contidas nas apresentações e introduções dos referidos, que
tratam, dentre outros aspectos, das expectativas dos seus autores com a edição; concepções de método
histórico; importância do ensino de História da América nas escolas argentinas e brasileiras; e, por fim, do
papel do professor na “reescrita” da História do continente.

Destacamos que por trabalharmos com duas realidades diferentes, a argentina e a brasileira, acreditamos
que a melhor forma de se trabalhar com os manuais escolares é através do método comparativo.

A discussão sobre a aplicação do método comparativo nos estudos de História da América é antiga.
Diversos foram os autores que se utilizaram de comparações, desde Manoel Bomfim, com sua obra A
América Latina: males de origem (1905), até Zilda Iokoi e Circe Bittencourt, em Educação na América
Latina (2004). Para Maria Lígia Coelho Prado, as atuais pesquisas sobre o Continente demonstram que,
além de erudição, a comparação coloca desafios e cautelas ao pesquisador (PRADO, 2005).

Dentre cautelas e desafios citados pela historiadora, inserem-se os “problemas de tradução” causados pela
transposição das fronteiras nacionais — ou linguísticas —, a dependência da bibliografia, o domínio de
diferentes historiografias e as extremadas generalizações (COHEN; O’CONNOR, 2004).

Segundo Adrián Ascolani, o método comparativo parece ser o único caminho possível na abordagem de
países com produções extensas, tais como Argentina e Brasil. Esse método auxilia o pesquisador a
observar o conjunto da produção a ser analisada através do exercício de comparação e de síntese, cujo
objetivo é suprir e articular os objetos que o compõem, criando assim um discurso crítico
teórico-metodológico (ASCOLANI, 2007).

Não pretendemos, neste artigo, nos aprofundarmos na discussão sobre o uso da comparação nos estudos
da História, pois não é esse o nosso objetivo. Todavia, julgamos ser necessário apresentarmos os autores
dos manuais, as suas visões, e como eles aplicaram o método comparativo em seus estudos.

Nascido na cidade de Morretes (Paraná), o brasileiro Rocha Pombo, além de historiador, foi jornalista,
político e professor do Colégio Pedro II (Rio de Janeiro). Dentre suas produções bibliográficas,
destacam-se livros sobre a História do Brasil, da América e do Paraná. No que concerne aos estudos sobre
a História da América, o autor escreveu dois manuais didáticos: Compêndio de História da América (1900),
destinado à formação de professores da Escola Normal do Rio de Janeiro, e História da América para
escolas primárias (1904), utilizado no Colégio Pedro II.

O argentino Carlos Navarro y Lamarca foi professor catedrático de História da América no Colégio Nacional
de Buenos Aires e, durante a sua docência, escreveu os dois volumes do Compendio de Historia General
de America (1910/1913). Durante a sua estadia em Madrid, Carlos Lamarca formou-se em ciências
históricas e, retornando para a Argentina, concluiu seu doutorado em Direito e Ciências Sociais na
Universidade de Buenos Aires. Em sua produção bibliográfica, escreveu manuais escolares sobre a história
da Argentina e da América Latina (LAMARCA, 1910).

Em seus manuais, os autores apresentam propostas parecidas para o ensino de História da América no
Brasil e na Argentina: incentivar o estudo de uma “América mais americana”, a começar pelas escolas. Um
exemplo disso é o caso do Compêndio de Rocha Pombo, única obra aprovada em um concurso promovido
por Manoel Bomfim — então diretor da Escola Normal. Segundo Bomfim, o objetivo do concurso era
apresentar um manual para “educar educadores”, disseminando o ensino da História Americana pela
Escola Elementar. Então, seguindo os propósitos de Bomfim, as normalistas apreenderiam os conteúdos do
Compêndio, e depois lecionariam para aos alunos do Colégio Pedro II (MARINHO, 2003).

É evidente a utilização do método comparativo na obra de Rocha Pombo, principalmente nos conteúdos
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relativos à descoberta e à colonização do continente; processos históricos que, segundo o historiador, são
semelhantes em muitos países da América Latina. Para Rocha Pombo, apenas através do uso de
comparações é que se percebem as semelhanças entre as histórias de vários países, garantindo, assim, a
sua reescrita através da abordagem dos aspectos culturais e dos aspectos mais “heroicos dos grandes
seus homens”. Ou seja: Rocha Pombo se utiliza da comparação seguindo o modelo: primeiro, realizar uma
grande síntese da História do Continente; depois, abordar as especificidades de cada país — e é
justamente o que ocorre no Compêndio de História da América.

Para Carlos Lamarca, a História é a consagração de diversos períodos e aspectos da vida de um povo,
portanto, o seu Compendio segue o mesmo método utilizado por Rocha Pombo: primeiro as grandes
sínteses e depois as especificidades. Entretanto, ao contrário do brasileiro, Lamarca explica, em seu
manual, o objetivo ao realizar comparações: “[...] El interés de la historia comparada de las
institucioneses, así para ilustrar y completar la propria de cada pueblo ó grupo de pueblos, como para
enseñar lo que ofrecen de idéntico, análogo o característico las de los varios países” (LAMARCA, 1910. p.
VI).

Nessas ditas histórias idênticas, o autor argentino reconhece que determinados processos históricos
apresentam certa peculiaridade, e esses não devem ser ignorados. Através do uso frequente de
comparações, o historiador escreve seu Compendio com abordagens que vão do geral ao particular,
explicando e valorizando as especificidades de cada país.

Finalizada a apresentação dos manuais escolares e das maneiras como os autores se utilizaram do método
comparativo, dissertaremos sobre as noções de método histórico, a importância do professor e da
reescrita da História da América.

Por uma “América mais americana”: a valorização da História da América nos manuais didáticos

Entre o final do século XIX e o início do XX, foram produzidos, no Brasil e na Argentina, manuais escoalres
com o objetivo de associar a história desses países com a experiência das demais nações do continente,
almejando, de alguma forma, unificá-las. Destacamos que essas discussões sobre o “reconhecer-se”
latino-americano não podem ser datadas, pois elas sempre existiram e permanecem até os dias atuais.

Segundo Darcy Ribeiro, as tentativas de unificar a América Latina são impossíveis, pois a tão almejada
unidade existe apenas no plano geográfico, fruto de sua continuidade continental. Para o autor, essa
unidade geográfica da América jamais funcionou — ou funcionará — como fator de unificação, porque as
distintas implantações coloniais das quais nasceram as sociedades latino-americanas coexistiam, porém
sem conviver, ao longo dos séculos (RIBEIRO, 2010).

Vários historiadores afirmam a semelhança entre brasileiros e argentinos, devido ao fato de “estarem de
costas para a América Latina”, sendo países pouco americanistas. No caso brasileiro, segundo Maria Ligia
Coelho Prado:

Podemos afirmar igualmente que — como dois pólos que se atraem e se repelem
— o Brasil é e, ao mesmo tempo, não é América Latina. Esta existência
contraditória me leva a propor uma reflexão sobre o distanciamento político e
cultural entre o Brasil e os demais países da América Latina de colonização
espanhola. A explicação mais simples para esse fenômeno começa
invariavelmente pela afirmação de que a cultura brasileira está profundamente
marcada por uma tradição eurocêntrica, responsável, portanto, pelo fato do país
estar de olhos postos na Europa e de costas para a América Latina. Ainda que
esta indicação seja indiscutível, permanece demasiadamente genérica,
fechando-se nela mesma (PRADO, 2001, p. 45).
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No caso argentino, a situação também não é muito diferente, conforme assevera Félix Luna: “[...] Nós, os
argentinos, somos, em geral, muito pouco americanistas. O americano mal começa a aparecer de Córdoba
para cima, quando uma capela, um rosto, um cantar, vai nos remetendo às origens pré-hispânicas”
(LUNA, 1996, p.68).

Apesar da atualidade desses excertos, é nesse discurso sobre unidade e reconhecimento como
latino-americano que os manuais de Rocha Pombo e Carlos Lamarca devem ser inseridos.

Conforme afirmamos, o Compêndio de Rocha Pombo foi a obra vencedora de um Edital coordenado por
Manoel Bomfim, no qual o historiador defendia que o conteúdo da obra escolhida deveria ser composto
pelo destaque à biografia dos homens mais notáveis, narrativa dos mais emocionantes episódios da
História do continente e valorização das lendas nativas de cada povo, com o objetivo de alcançar os
sentimentos de liberdade e justiça, julgados como necessários e inerentes a todos os homens.

Ainda segundo o Edital, ao narrar e valorizar a História americana caberia a essa obra didática combater,
no conteúdo programático da disciplina, o ponto de vista que enfatizava o caráter colonialista do
continente, dominado pelo regime de subordinação e dependência, tanto econômica quando histórica
versão essa que, segundo Bomfim, acarretou em um parasitismo social e cultural. Esse parasitismo seria
combatido por intermédio do passado e da cultura dos povos americanos, reconstruindo, dessa forma, a
História do continente. Como resultado dessa “nova” escrita da experiência americana, Bomfim defende
que ocorreria uma redescoberta da História da América, marcada por um passado composto por fatos
históricos que valorizavam os feitos dos seus primeiros habitantes dissociando a sua narrativa da presença
europeia (POMBO, 1900).

Com relação ao Compendio de Carlos Lamarca, o manual foi escrito enquanto o historiador percorria os
lugares descritos na obra, conhecendo a geografia americana e visitando os museus conservados ali e na
Europa. O resultado foram os dois volumes do Compendio: um de 1910 e outro de 1913, pois, enquanto
escrevia a introdução do primeiro volume, estudava a impressão do segundo volume na mesma tipografia.

Segundo Eduardo de Hinojosa — historiador espanhol e autor do prólogo do primeiro volume —, ao
contrário de Carlos Lamarca, os estudiosos que dantes escreveram sobre as instituições e os costumes dos
povos americanos não se utilizaram do rigor do método que prevalecem nos estudos de etnografia,
psicologia e metodologias comparadas. Assim, a utilidade pedagógica e científica da obra de Carlos
Navarro, segundo Hinojosa, é a distribuição das matérias, a estrutura, a proporção, a distinção entre
principal/secundário e entre geral/particular, além da claridade e propriedade do estilo (LAMARCA, 1910).

Em uma perspectiva comparativa, ao analisarem o ensino de História da América em seus países, ambos
autores dos manuais são taxativos: ele é o menos completo, tanto nos estabelecimentos particulares,
quanto nos oficiais. Ao contrário de Carlos Lamarca, Rocha Pombo acredita que o problema do ensino de
História da América no Brasil ocorre devido à falta de um compêndio próprio para as escolas. No caso, não
é que esses compêndios não existiam, mas a realidade é que os utilizados ou eram de História do Brasil —
que pecavam pela sua omissão — ou de História Universal — que eram minuciosos demais, principalmente
com as histórias de Grécia e Roma. A solução, segundo Rocha Pombo, é:

Um compendio didático que exalte os dois defeitos, pois a primeira qualidade de
tal trabalho é a de por, antes os olhos de quem estuda, os factos nas suas linhas
geraes, de modo que a variedade delles não faça esquecer nunca ao espírito do
leitor a grande synthese em que esses factos coincidem, ligam-se e como que se
complementam e se animam (POMBO,1900, p. XXXIII).

Para que esse objetivo seja cumprido, o critério histórico a ser seguido é o dos historiadores, que, para
Rocha Pombo, escreviam por amor à verdade, de Heródoto à Cantu, e que consiste em ter o historiador
como autoridade única, indiscutível e suprema, o testemunho do senso comum, da voz coletiva. Assim:
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[...] ensinar à mocidade os nomes, os feitos, as obras, as ideias, os sentimentos,
as virtudes, a vida em summa, dos nossos grandes homens — é fazer passar ante
seus olhos, animada, eloqüente, vivida, a mesma historia da pátria ou, si se trata
de mais, a vida de todo um continente (POMBO, 1900, p. XXXIV).

Em compensação, na Argentina, a situação do ensino de História da América não era muito diferente do
caso brasileiro. Para Lamarca, os manuais didáticos escritos até então e utilizados nas escolas argentinas
eram antiquados em suas afirmações e métodos, com erros conceituais e inexatos e que extraviavam os
muito importantes sucessos da juventude americana. Por apresentarem muitos detalhes sem interesse
educativo, esses manuais sacrificavam as faculdades críticas e carregavam a memória dos alunos de
forma inútil e fadigosa (LAMARCA, 1910).

Em relação à historiografia argentina, a periodização de J. Favre sobre a História da Educação insere o
manual de Carlos Lamarca na fase de propagação do ensino (1886 até a atualidade). As críticas feitas pelo
historiador argentino se inserem nas mesmas realizadas com a proposta da Lei Orgânica da Instrução
Pública, de 1916. Segundo Saavedra-Lamas, o sistema educativo vigente na Argentina não atendia às
necessidades intelectuais de toda a população escolar segundo idade, situação social e tendências.

Diante dessa situação, Saavedra defende uma educação democrática que prepare o aluno para servir ao
Estado e à sociedade, além de favorecer suas tendências e vocações. Seguindo esse pensamento, o
propósito primordial do ensino não é transmitir todos os conhecimentos de uma ciência, e sim seus
princípios e métodos, que serão utilizados para disciplinar o espírito no estudo de uma categoria de
fenômenos e suscitá-los com um motivo: a atividade da inteligência (SAAVEDRA-LAMAS, 1916).

Assim como assinalava Lamarca, Lamas concorda que o maior obstáculo do estudo de uma matéria
consiste na mudança dos temas sem afinidade, que não permitem manifestar a atenção do aluno dentro
de um ambiente mental definido, que produza os estímulos fundamentais de aprendizagem e
aperfeiçoamento. A solução viria com a criança de uma “escuela intermediaria”, na qual coexistiria o
ensino técnico e prático, ligado ao desenvolvimento econômico e industrial do país, seguindo os exemplos
dos Estados Unidos, França, Alemanha e Inglaterra.

Apesar da Reforma de 1916 não ter sido aprovada, ela é um bom exemplo para situar as críticas de
Lamarca na historiografia argentina. Outro fator importante na conjuntura da época é que, dois anos antes
da edição do primeiro volume, em 1908, existia um movimento para projetar um programa de ensino
patriótico nas escolas argentinas, devido à forte vinda de estrangeiros para o país. Segundo Carlos Escudé,
nessa época, o programa de História passa a ser de “História da pátria”, ocorrendo o autor chama de uma
“hipocrisia patriótica”. E é justamente contra essa hipocrisia que aumentam as defesas do ensino de
História Universal nas escolas argentinas (ESCUDÉ, 1990).

Ao comparar os manuais didáticos de Rocha Pombo e Carlos Lamarca, é interessante observar a
preocupação dos autores com a formação de professores. Acredito que isso ocorre devido aos dois
atuarem como professores, um no Pedro II e outro no Colégio Nacional.

Em sua função de catedrático de História da América no Colégio Nacional, Lamarca dedicou vários anos de
estudos nas universidades e bibliotecas europeias, pesquisando sobre os problemas históricos americanos.
O seu manual didático objetiva oferecer aos companheiros de cátedra algo digno deles e de seus
constantes esforços pelo progresso e engrandecimento argentinos.

Já o manual de Rocha Pombo foi escrito, especificamente, para as normalistas do Rio de Janeiro,
entretanto, a referência à importância dos professores consta somente no Parecer de Manoel Bomfim
(1897). Neste Parecer, Bomfim afirma que a finalidade do Compêndio de História da América é “educar
educadores” e servir de preparação às normalistas, que terão de transmitir os conhecimentos adquiridos
nas escolas primárias.
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Acredito que, por atuar como professor da disciplina, Carlos Lamarca preocupa-se mais com o caráter
didático de seu manual, ao contrário de Rocha Pombo. Com isso, segundo aquele autor, o manual está
adaptado “às necessidades da educação argentina”, e foi confeccionado da mesma maneira que os livros
utilizados nas universidades e nos colégios norte-americanos e europeus, no que se refere ao texto e à
metodologia, e em seus aspectos materiais, ilustrações, mapas, cores e cartografia histórica.

Dedicando o Compendio de Historia General de America aos professores argentinos, Lamarca atesta que
cabe aos mesmos o justo critério pedagógico que elegerá entre as obras indicadas na bibliografia as mais
convenientes para as suas futuras monografias e o desenvolvimento do espírito investigativo dos alunos.
Logo, os professores aparecem como “os juízes da bibliografia”.

As referências bibliográficas recebem atenção especial no manual argentino, o que não ocorre com o
brasileiro. Na segunda edição do Compêndio de Rocha Pombo (1925), não mais existem as referências
bibliográficas, e o historiador apenas as cita na primeira edição, em uma folha separada, no final do
livro[1]. As referências citadas são: quatro autores franceses (Tocqueville, Trinocq, Michaud, Rengger et
Longchamps), um espanhol (Nicolas Estevánez) e um brasileiro[2].

Segundo Lamarca, o seu manual acompanha os estudos modernos na área da História da América e de
suas disciplinas auxiliares — Linguística e Etnografia, entre outras. Semelhantes são as exigências de
metodologia crítica, novas e sábias orientações pedagógicas presentes em Channinh Hart, Barnes, Macé,
Langlois, Bernhein, Seignobos e Hinojosa. Atentando à crítica interna e externa, o historiador argentino
deu preferência às fontes primárias ou secundárias, livros consagrados pela crítica histórica, considerados
fundamentais e fidedignos ao conteúdo.

A preocupação do autor com a bibliografia é comprovada pela “Moderna Pedagogia Histórica”, que exige
narrativas depuradas e comprovadas pelas fontes. Ao constatar que não existe um livro espanhol ou
estrangeiro em que estejam selecionadas as fontes principais — primárias/secundárias, especiais/gerais —
das quatro épocas da História Geral da América — descobrimento, colonização, povoamento,
independência —, Lamarca apresenta uma “Bibliografia Geral Americana”. É em suas notas finais que o
autor documenta as afirmações do texto, inserindo um lista de referências ao final de cada capítulo,
procurando poupar o professor e o erudito do minucioso trabalho de seleção de fontes necessárias para
elucidar os variados problemas da História da América (LAMARCA, 1910).

Conclusão

Com a análise efetuada sobre alguns aspectos introdutórios dos manuais, concluímos que, no caso
argentino, havia maior preocupação com a elucidação dos aspectos teóricos metodológicos, enquanto que,
no brasileiro, o conteúdo recebe maior atenção, devido ao interesse de Rocha Pombo em desenvolver a
“ideia americana”; ou seja: o estímulo que dirige o conjunto de povos, irmãos pela solidariedade do
destino, para os americanos.

Ao chegar a essa conclusão, não pretendemos com isso desmerecer nenhum dos manuais, pois é
compreendemos que cada historiador destinava uma finalidade diferente ao seu Compêndio: Rocha Pombo
remetia à construção de uma identidade, e Lamarca almejava avivar na juventude americana o “fogo
sagrado” do patriotismo. Acreditamos que, além das finalidades citadas pelos historiadores, uma ganha
mais força: com a escrita de manuais didáticos sobre a História da América, professores e estudantes
brasileiros e argentinos não mais se limitariam à memorização do que os “outros” — europeus —
escreveram sobre a sua própria história. Caberia, agora, aos alunos e professores, acostumar-se a
investigar com paciência e a julgar por si mesmos a veracidade dos fatos.
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