
A HISTÓRIA DA AMÉRICA PARA CRIANÇAS E NORMALISTAS: UMA ANÁLISE DOS MANUAIS
ESCOLARES DE ROCHA POMBO (1900-1904)

Analice Alves Marinho Santos [i]

Eixo: 18. Formação de Professores. Memória e Narrativas

Resumo

O Compêndio de História da América (1900) e a História da América para escolas primárias (1904) são
dois manuais escolares escritos pelo historiador Rocha Pombo. Ambos possuem como expectativa em
comum apresentar o conteúdo da experiência americana aos professores da Escola Normal do Rio de
Janeiro e aos alunos das séries primárias do Colégio Pedro II (RJ). Sob essa perspectiva, respondo aos
seguintes questionamentos: o que se ensina sobre História da América para professores e crianças nos
séculos XIX/XX E, por fim, quais os conteúdos conceituais Ao responder a essa questão, acredito que o
objetivo dessa pesquisa é investigar os conteúdos conceituais nos citados manuais escolares e realizar um
estudo qualitativo dos mesmos, os compreendendo como inseridos nos estudos da cultura material escolar
e em seu contexto político e social.

Palavras-chave: Manuais Escolares. História da América. Rocha Pombo.

Resumen

El Compendio de Historia de América (1900) e Historia de América para as escolas primárias (1904) son
dos libros de texto escritos por el historiador Rocha Pombo. La expectativa en común de los libros es que
presenten la experiencia americana a los profesores de la Escuela Normal de Río de Janeiro y los alumnos
de la serie primaria del Colegio Pedro II (RJ). En esta perspectiva, respondo a las siguientes preguntas: ¿lo
que se enseña sobre la Historia de America a los profesores e niños en los siglos XIX/XX ¿Cuáles son los
contenidos conceituales Para responder a esta pregunta, creo que el objetivo de esta investigación sea
analizar los contenidos conceptuales de los libros de texto y realizar de un estudio cualitativo de lo mismo,
comprendiendo los libros como inseridos en los estudios de la cultura material escolar y en su contexto
político y social.

Palabras-clave: Manuales Escolares. Historia de America. Rocha Pombo.

O meu objetivo neste artigo é analisar o conteúdo de História da América em dois manuais escolares: um
destinado à formação de professores da Escola Normal do Rio de Janeiro – o Compêndio de História da
América (1900)- e o outro à instrução primária do Colégio Pedro II – História da América para escolas
primárias (1904).

Os dois manuais foram escritos pelo historiador paranaense Rocha Pombo (1859-1905) e, apesar do curto
limite temporal entre as obras, essas foram editadas atendendo a expectativas diferentes. São nessas
expectativas que encontro as especificidades das obras e faço os seguintes questionamentos: o que se
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ensina sobre História da América para professores e crianças nos séculos XIX/XX E, por fim, quais os
conteúdos conceituais

Para responder a essas questões, realizo três procedimentos metodológicos nos manuais didáticos: a
análise dos conteúdos (qualitativa e quantitativa), coleta de dados e utilização do método comparativo nos
resultados obtidos.

Seguindo esse objetivo, divido o artigo em quatro partes: na primeira, intitulada de “Rocha Pombo e a sua
época: um retorno histórico” descrevo o historiador sob o viés do historicismo, corrente histórica que
compreende o homem como um ser marcado pelo seu tempo. Na segunda parte, “Os manuais escolares:
da cultura material escolar ao seu contexto histórico”, compreendo os manuais escolares como inseridos
em seus contextos político-sociais. Além disso, abordo as expectativas em torno das obras, se foram
atendidas ou não, e faço uma breve introdução sobre os caminhos do ensino de História da América no
Brasil.

Na terceira parte, denominada de “Os manuais didáticos: suas questões metodológicas” discuto as
questões relativas ao método empregado para atingir os objetivos já citados anteriormente, além dos
conceitos de História comparada e conteúdos conceituais. Na parte final, “Formar professores e instruir
alunos: o conteúdo de História da América nos manuais” apresento o resultado da análise de conteúdos
empreendida, realizando um estudo qualitativo dos conteúdos conceituais similares nas duas obras, que
são: a América Pré-Colombiana, a Descoberta da América, a Colonização e a Independência das colônias
americanas.

À guia de informação, a América referida neste artigo é representada pelos países de colonização
espanhola. A História do Brasil não será analisada.

Rocha Pombo e a sua época: um retorno histórico

O historiador Rocha Pombo nasceu na cidade de Morretes (Paraná) onde foi professor de primeiras letras e
jornalista, publicando artigos em jornais locais. Após se mudar para o Rio de Janeiro em 1897 com a sua
família, Rocha Pombo foi poeta, dicionarista, historiador e professor (suplementar) de História do Colégio
Pedro II.

A mudança para o Rio de Janeiro parece ter sido de extrema importância para Rocha Pombo firmar-se
como historiador: a necessidade de sustentar a si e a família na então capital federal fez com que o
paranaense se centrasse na escrita de obras de cunho historiográfico e no magistério, lecionando nas
escolas primárias e nos cursos de formação de professores. Foi nessa época de afirmação que Rocha
Pombo concilia as profissões de historiador e professor da Escola Normal (1898), do Pedagogium (onde
lecionava a disciplina de História da Civilização brasileira em 1902), do Colégio Pedro II, de parecerista e
de avaliador de diversas obras do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (TAPAJÓS, 1991).

A mudança de Rocha Pombo também lhe trouxe dificuldades financeiras e alguns conflitos com
historiadores renomados da época, como, por exemplo, João Ribeiro. Segundo Alexandra Lima, o
sergipano João Ribeiro escreveu uma crítica negativa aos 10 volumes de Historia do Brasil (1905-1917),
considerando as obras como “prolixas, densas e extensas”, acreditando que as mesmas nunca seriam
lidas. Por fim, João Ribeiro também condenava a escrita de Rocha Pombo, duvidando se o paranaense
algum dia iria ocupar um lugar de destaque entre os historiadores do Brasil, pois não tinha senso crítico
(SILVA, 2012, p. 213).

Quando deputado pelo estado do Paraná, Rocha Pombo acreditava que, através de reformas emergenciais,
poderia se alcançar a justiça social. Após presenciar os confrontos da Revolução Federalista (1893-1895)
no Paraná e de alguns desentendimentos pessoais e profissionais, Rocha Pombo se muda para o Rio de
Janeiro e passar a defender, em seus escritos nos jornais, a tese do “paraíso perdido”, no qual existiria
uma sociedade em que seria cultivado o lado espiritual e metafísico do homem. Essa ideia de paraíso é
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muito presente no conteúdo da Descoberta da América nos manuais que analiso neste artigo (SILVA,
2012).

Finalizada a introdução sobre a trajetória intelectual, apresento a seguir uma breve introdução sobre os
estudos relativos à cultura material escolar – que possuem os manuais didáticos como um de seus objetos
de estudo- e o contexto sócio-político em que os manuais foram escritos, pois acredito que esses manuais
representam uma necessidade de uma época, na qual o discurso sobre a educação para “civilizar” ganha
mais adeptos.

Os manuais escolares: da cultura material escolar ao seu contexto histórico

O Compendio de Historia da America é uma obra didática destinada a “educar educadores” da Escola
Normal do Rio de Janeiro e a sua proposta inicial era de ser um manual de História da América integrada,
no qual a cultura e os herois do continente seriam valorizados. O Compendio foi a obra vencedora do
Edital de 1897, assinado pelo então diretor da Escola Normal, o historiador sergipano Manoel Bomfim
(1868-1932) e a pretensão dos editores era a de lançar um manual escolar sobre a História do continente
que, posteriormente, seria utilizado na formação das normalistas do Rio de Janeiro.

Para Manoel Bomfim, a edição de uma obra didática de História da América ajudaria a retirar da disciplina
o fatalismo histórico que tanto caracterizava os estudos sobre o continente no século XIX. Segundo
Bomfim, era essencial instruir os alunos e professores sobre a experiência americana e isso só seria
possível, principalmente, através de um manual didático (SILVA, 1990).

Como afirmei, por ser um manual didático, o Compendio de Rocha Pombo se insere nas discussões sobre a
cultura material escolar. Isso se deve ao fato de que, nos estudos sobre Didática produzidos a partir da
segunda metade do século XIX, foram restringidos o sentido do termo “cultura material escolar”, se
referindo o mesmo apenas aos objetos utilizados por professores e alunos no processo
ensino-aprendizagem. Dessa forma:

os materiais escolares receberam diferentes denominações ao longo do tempo:
materiais didáticos, recursos de ensino, materiais pedagógicos, recursos
audiovisuais,materiais auxiliares, entre outros, construindo objeto de interesse
limitado de estudiosos da área de didática e metodologia do ensino” (SOUZA,
2007. p. 170).

Após a inclusão dos materiais escolares nos estudos da História da leitura, da escrita e das disciplinas
escolares, foram aprofundadas as pesquisas sobre os manuais didáticos, livros de leitura e de toda uma
diversidade de impressos. (SOUZA, 2007. p. 177).

Com relação ao contexto histórico dos manuais, eles foram escritos durante a instauração do regime
republicano no Brasil, um momento histórico que representou mudanças na política nacional e nos rumos
da educação no país. Ao se torna um país republicano, o Brasil se alinhava ao continente americano e,
juntamente com outros países, cumpriria o seu destino rumo ao progresso. Para que esse caminho fosse
alcançado, seria necessária a consolidação do Estado e da memória nacional, almejando assim a
integração do Brasil, na qual classe mais abastada da população seria “moldada” pela educação. Segundo
o ideário republicano, apenas através do ensino se construiria uma “ideia” de nação para o país e a
educação se tornava uma forma de controlar a população, proporcionando assim, a civilização – aos
moldes europeus- e o progresso.

Destaco que essas discussões sobre a finalidade da educação, não ocorrem apenas durante a instauração
do regime republicano: elas existem desde o início do Império, mas foi na República que ganharam um
maior número de adeptos. Assim, aumentam as críticas à adoção do modelo francês nos manuais didáticos
e no ensino de História no Brasil, que ocasionava a valorização da História e do passado europeu.
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É nesse contexto que se sobressaem as discussões de intelectuais brasileiros , dentre eles Olavo Bilac e
Manoel Bomfim. O sergipano atuou como educador e pedagogo na cidade do Rio de Janeiro, onde ocupou
o cargo de Diretor da Escola Normal e da Instrução Pública do Distrito Federal (1897) e assim como
políticos e intelectuais de sua época, ajudou na intervenção dos rumos da educação no país,
implementando projetos e incentivando a produção de manuais escolares que teriam a função de modificar
o ensino no Brasil. Dessa forma, foi com esse objetivo que Bomfim promoveu o concurso no qual o
Compêndio de Rocha Pombo foi aprovado e foram editadas mil cópias para serem utilizadas pelos
normalistas do Rio de Janeiro.

Sobre o manual História da América para escolas primárias (1904) pouco se sabe sobre a sua apropriação
e recepção no Pedro II. A ressalva que tem é uma citação da historiadora Circe Bittencourt que afirma
haver um esquecimento, por parte dos estudiosos, dessa importante obra da educação brasileira
(BITTENCOURT, 2006).

As expectativas dos manuais eram semelhantes: disseminar o ensino de História da América no Brasil e,
dessa forma, ao narrar e valorizar a História do continente, as obras ajudariam a retirar do seu conteúdo o
caráter colonialista. Segundo Bomfim, o caráter colonialista da História do continente implementou um
regime de subordinação e dependência, tanto econômica quanto histórica, acarretando em um parasitismo
social e cultural da experiência do continente. Para combater esse parasitismo, a solução, para Bomfim
seria o estudo da cultura dos povos americanos, reescrevendo assim a História do continente, valorizando
a sua cultura e os seus herois e a dissociando da experiência europeia.

Nesse aspecto, nos dois manuais didáticos que analiso, Rocha Pombo cumpre as expectativas no que
tange à valorização da História americana. Entretanto, ambos não tiveram muita reprodução no Colégio
Pedro II e nem na Escola Normal.

Após a obra de Rocha Pombo, o ensino de História da América só foi modificado em 1931, dentro da
Reforma Francisco Campos, na qual a disciplina foi inserida como conteúdo de História das Civilizações.
Mas, a autonomia só chegaria em 1951, com a inclusão no segundo ano do curso secundário. Naquela
época, os livros didáticos contrapunham a América Latina e o Brasil com o objetivo de construir e
fortalecer a identidade nacional. Assim, o Brasil era apresentado como um país singular, no qual reinava a
ordem e a democracia, enquanto a América Latina representava a anarquia.

No regime militar, História da América foi substituída pelos Estudos Sociais, retornando ao currículo em
1979. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), por fim, ganharam destaque as relações entre a
sociedade e a cultura dos povos pré-colombianos e entre os seus atuais descendentes (BAGGIO, 1998).

Os manuais didáticos: suas questões metodológicas

Para alcançar os objetivos desse artigo, realizo três procedimentos: no primeiro, inventario os conteúdos,
depois analiso os dados e por último comparo os resultados obtidos nos procedimentos anteriores.

Segundo César Coll, a análise de conteúdos pode ser feita de duas maneiras: a quantitativa (freqüência e
repetição de dados) e a qualitativa (presença ou ausência de uma característica do conteúdo analisado).
Para Coll, o pesquisador, ao utilizar o termo “conteúdo” já se refere aos conhecimentos específicos das
disciplinas ou matérias escolares. Aplicando essa definição na concepção educativa integral, o autor
defende que os conteúdos estão relacionados não apenas as disciplinas ou matérias tradicionalmente
conhecidas, mas também as capacidades cognitivas (mecanismo utilizado para entender, assimilar e se
conectar com o mundo), motoras (referentes às capacidades inatas de uma pessoa, como um talento, um
potencial), afetivas, de relação interpessoal e de inserção social. Assim, conteúdos podem ser classificados
em: conceituais, procedimentais e atitudinais.

Os conteúdos conceituais, que aqui me interessam de perto, referem-se aos fatos, conceitos, dados,
nomes e códigos. São considerados mais abstratos e demandam uma maior compreensão, reflexão,
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análise e comparação (COLL, 1994).

É com esse primeiro procedimento, que respondo aos questionamentos iniciais: o que se é ensinado a
professores e a alunos sobre a História da América nos séculos XIX/XX e quais os conteúdos conceituais
dos manuais didáticos. As respostas encontradas foram os seguintes conteúdos conceituais: América
Pré-colombiana, Descoberta da América, Colonização e Independência.

Após a coleta de dados referentes aos conteúdos, inicio o terceiro procedimento: o estudo comparativo dos
dados obtidos. Acredito que, ao se pesquisar sobre a História da América, o melhor método de análise é o
comparativo.

Sobre esse método, no século XIX, intelectuais defendiam que cabia a sociologia, antropologia ou a ciência
política as teorizações provenientes das análises de vários casos. Ainda nessa época existia o descrédito
na pouca eficácia – ou mesmo na inadequação- do método comparativo para a compreensão do processo
histórico.

Em 1931, o historiador Henri Pirenne (1862-1935) criticou os horizontes da História nacional,
argumentando em favor da História comparada. Para Pirenne, só através das comparações é que seria
possível apreciar o justo valor e o grau preciso da realidade científica. Já o medievalista Marc Bloch
(1886-1944) abordou o método comparativo em uma de suas principais obras : “Os reis Taumartugos”
(1924), na qual defendia uma História comparada das sociedades européias (PRADO, 2005).

Ao criticar as limitações das pesquisas nacionais, Bloch defende e ensina como utilizar do método
comparativo: primeiro o pesquisador deve escolher os fenômenos que apresentam analogias entre si, em
um ou mais meios sociais – primeiro procedimento utilizado por mim neste artigo - e depois escrever as
curvas de sua evolução, constatando as semelhanças e diferenças e, na medida do possível, explicá-las à
luz da aproximação entre uns e outros – procedimentos utilizados na segunda e terceira etapa (BLOCH,
1963).

Formar professores e instruir alunos: o conteúdo de História da América nos manuais

Em seus aspectos estruturais, os manuais possuem uma diferença com relação ao número de capítulos:
cabe ao História da América para escolas primárias o total de oitenta e quatro lições, enquanto o
Compêndio tem setenta e sete. Outra diferença é que o primeiro apresenta quatro períodos temáticos:
descrição física,tempos coloniais, emancipação das colônias americanas e integração das nacionalidades
americanas. O segundo se divide em três períodos temáticos: o pré colombiano, colonial e a emancipação
das colônias americanas (assim subdividido em integração das nacionalidades americanas).

Além dessas citadas é o próprio Rocha Pombo, na introdução dos manuais, que apresenta a principal
diferença entre eles: os livros destinados à infância devem ser escritos em estilo conciso, nobre elegante;
entreter a curiosidade e mover no espírito das crianças o gosto pelo estudo e o desejo de saber (POMBO,
1904, p.V).

Já o destinado a formação de professores, deve ser uma obra simples e clara, na qual deverá ter uma
síntese para fixar o conteúdo no final dos capítulos; evitar ser omisso ou minucioso por demais; e o
principal:

a primeira qualidade de tal trabalho é a de pôr, ante os olhos de quem estuda, os
factos nas suas linhas geraes, de modo que a variedade dellle não fala esquecer
nunca ao espírito do leitor a grande synthese em que esses factos coincidem,
ligam-se , e como que se completam e se animam (POMBO, 1900, p.XV).

Após a diferenciação entre as obras, o meu próximo passo é analisar, de forma qualitativa, os conteúdos,
a começar pela América pré-colombiana
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A América pré colombiana

No conteúdo da América pré- colombiana, os nativos são representados sob duas visões divergentes:
selvageria e aspectos culturais. É esse contraste que marca a análise dos nativos.

De início, Rocha Pombo afirma que os espanhóis não foram os primeiros a fazerem contato com os
nativos: antes da chegada dos europeus, já existia uma comunicação com os povos da Ásia e da Oceania.

Os astecas são descritos como os dórios da América por causa de suas grandiosas construções e
progressos. Segundo Pombo, apesar da inteligência desses povos, eles foram vencidos devido à ausência
do instinto guerreiro e militar. Os incas, ao contrário dos astecas, não faziam sacrifícios e eram benignos,
mas é devido a essa benevolência que, segundo Pombo, os incas se encontravam em estado de completa
barbárie.

Com relação aos demais nativos que habitavam na América, esses são apresentados como meras cópias,
mais ou menos desfiguradas dos usos e costumes dos astecas, fazendo parte do que o historiador
denomina de “barbárie regressiva”.

Entretanto, Rocha Pombo não é só critica aos nativos: os astecas e os maias são retratados como
senhores de uma grande civilização, sendo que muita coisa que a sociedade dos séculos XIX/XX se
vangloriavam, já se encontrava na América antes da chegada dos colonizadores: indústrias bem
adiantadas, comércio interno muito desenvolvido, artes mecânicas em notável grau de progresso, dentre
outras (POMBO, 1900).

A fase dolorosa: a Descoberta da América

Em seus manuais didáticos, Rocha Pombo é claro ao afirmar que a “marcha histórica” das raças
americanas foi interrompida com o descobrimento do continente, pois as diferenças entre os europeus e os
nativos ocasionaram o antagonismo entre as duas raças. Para construir esse argumento, o historiador se
utiliza de crônicas destacando que, na época do descobrimento, o continente europeu era formado por
países divididos e distanciados.

Sobre os homens que vieram para a América, são denominados de “criminosos degradados” ou homens
pervertidos pela miséria e por vícios. Cabe a Cristóvão Colombo (uma “figura predestinada”), um dos
maiores nomes da Descoberta (POMBO, 1904, p. 18).

É na descoberta da América que aparece a desmistificação da casualidade da descoberta. Segundo Pombo,
na Grécia Antiga, o filósofo Platão, em seus livros:

A julgar pelo que nos ficou escripto de Platão, portanto, é incontestável que os
sábios do Egypto tinham noticia da existência da America –Alem do Timeu , o
livro Critias, ainda do divino philosopho, contem alguma coisa mais que confirma
a antiguidade da tradição (POMBO, 1900. p. 41).

Sobre a chegada de Colombo e seus marinheiros ao continente, Rocha Pombo enaltece as belezas naturais
da terra recém- descoberta e o ânimo dos descobridores:

Com effeito, ás 10 horas da no[i]te avistou-se no fundo escuro do horizonte uma
luz muito vaga, e à meia no[i]te, ouviu-se de bordo da Pinta o griito de : Terra!
Terra! – Ao alvorecer do dia 12 de Outubro de 1492, achavam-se as naus
fundeadas à vista de uma terra verdejante! (POMBO, 1904. p. 18-19).

O aprendizado: a colonização da América.

Dentre os personagens da colonização espanhola, se destacam Fernando Cortez (“homem de coragem e
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de temperamento arrebatador”), Frei Bartolomeu de Las Casas (“nobre patriarca”), Montezuma (“espírito
tíbio e indolente”) e os jesuítas (“a sorte dos indígenas”) (POMBO, 1904, p. 56).

A tese defendida em ambos manuais é que o projeto da colonização só obteve sucesso por causa das
inimizades entre as tribos americanas. Dessa forma, a ajuda dos nativos é vista como tão essencial para
os espanhóis que, se não fosse por isso, a colonização do continente não seria possível.

A colonização também é retratada como um empreendimento despótico, realizado por ambiciosos que
desejavam enriquecer de forma fácil. Os resultados desse empreendimento foram as uniões desiguais e
ilegítimas – o que provocou o aparecimento dos mestiços- e a proibição de livros estrangeiros, um dos
fatores que determinaram a “ignorância completa dos povos da colônia”. Além da barreira das relações
comerciais com outros países, gerando o atraso da fase industrial[1] dos países da América espanhola
(POMBO, 1900, p.178).

A colonização é denominada também de fase de aprendizagem, um elo intermediário da dolorosa
(Descoberta) e da heróica (independência). Segundo Rocha Pombo, para atenuar a forma com que os
nativos eram tratados, vieram os jesuítas, representados por padres católicos corajosos, que se colocavam
entre os índios e os colonos, chegando muitas vezes a travar lutas com as autoridades, além de
adentrarem pelos sertões, enfrentando perigos de todas as ordens e pondo sempre acima de todos os
sacrifícios a catequese indígena. A função dos jesuítas era empreender todo vigor e entusiasmo que movia
a nascente instituição.

Para finalizar, a conquista da América é vista como algo que não foi passivo, mas que teve as suas
resistências em todos os lugares do continente. São essas resistências que são retratadas como o primeiro
sopro de nacionalismo no continente.

A fase heroica: a independência das colônias espanholas

O processo de independência das colônias ibéricas, segundo Rocha Pombo, foi influenciado por ideias
advindas da França e dos Estados Unidos. A figura marcante nesse processo de emancipação é Símon
Bolívar.

Com o conteúdo da independência, pela primeira vez nos dois manuais, cada país é tratado à parte com as
suas especificidades, esclarecendo que a independência não foi algo homogêneo no continente: cada país
possui a sua História particular e os seus herois nacionais. Dessa forma, Rocha Pombo realiza uma
separação entre as Américas: os países que fazem parte da América Latina ( de colonização espanhola e
francesa) e os da América do Norte (Estados Unidos e Canadá).

De modo geral: “a revolução na America Latina. Longamente preparada pelos abusos do regimen
colonial,manifestou-se quasi simultaneamente em todas as colônias logo depois da Revolução Franceza”
(POMBO, 1904, p.62)

Assim, a tirania dos dominadores fez renascer nos colonizados um espírito de independência. É esse
espírito, que segundo o historiador, ajuda na união dos países latino- americanos.

Conclusão

A intenção inicial de Rocha Pombo era analisar os grandes indivíduos para compreender toda a História de
uma civilização, aplicando o método de uma abordagem histórica geral do continente. A partir desse
conceito, se construiria a tão almejada História integrada, que não só Rocha Pombo, mas vários
intelectuais da época desejavam. No entanto, o autor não consegue atingir esse propósito. Acredito que
construir a História integrada de um continente que apresenta dificuldade em sua própria definição seria
algo complexo. O que seria, então, a América Para alguns estudiosos, o continente seria a porção do
território colonizada pelos europeus a partir do século XVI, outros o diferenciam entre a América do Norte
(independente e próspera) e a América do Sul, marcada pela pobreza, corrupção e dominação estrangeira,
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mesmo após a independência dos seus países. Diante desses conceitos, nota-se a problemática para a
definição e conceituação do continente e a impossibilidade de se construir uma História integrada do
mesmo (MIGNOLLO, 2007).

Como resultado dessa pesquisa, posso afirmar que Rocha Pombo apresenta o continente como um espaço
marcado pela sua diversidade e essa sua concepção encontra-se presente em toda a sua narrativa sobre a
experiência americana. Assim, os conteúdos conceituais analisados pelo historiador paraense são: América
pré-colombiana (no qual Pombo apresenta a ascensão e queda dos nativos), na descoberta da América
(com ênfase a experiência de Colombo), na colonização (onde existe a separação entre a América Latina e
a do Norte) e, por fim, na independência, conteúdo que marca o destino de cada América.

Ao finalizar a pesquisa e comunicar os seus resultados, saliento a importância da releitura desses manuais
didáticos de História da América do século XIX/XX: eles apresentam um espaço de experiências singulares
que, há mais de um século, é alvo de preocupação dos historiadores. No caso específico da História
americana, pesquisas atuais se questionam sobre como narrar a experiência do continente (se através das
comparações ou de Histórias particulares) ou até em como valorizar os seus aspectos culturais, sem recair
na questão do subdesenvolvimento no conteúdo da América Latina. São essas mesmas preocupações de
Rocha Pombo e acredito que, antes mesmo de se defender os rumos do ensino de História da América é
essencial compreender como historiadores que tinham o mesmo objetivo no início do século XX,
analisaram e deram alternativas a essas questões.
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