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Resumo

O artigo versa sobre os compêndios como fontes para a História da educação, de modo geral, e de modo

particular para a escrita da história da Geografia Escolar. Aponta as possibilidades heurísticas de abordar esse

tipo de fonte que se configura como objeto a partir do que se propõe como questões e objetivos. Trata dos

procedimentos teórico-metodológicos a serem observados por aqueles que tomam os livros escolares como

fontes e/ou objeto de pesquisa apresentando apontamentos referentes aos saberes/fazeres historiográficos

imbricados nas/por meio dessas fontes. O referencial historiográfico está pautado em Chervel (1990); Corrêa

(2000); Chopin (2004). Assinala que abordar os compêndios como fontes implica, para além da interpretação

do seu conteúdo, a sua desconstrução para reconstituí-lo, considerando a natureza da fonte e para onde ela

aponta pistas que possibilitem as necessárias correlações.

Palavras-chave: Fontes Históricas; Livros escolares; Geografia Escolar.

Resumen

El artículo trata sobre los libros de texto como fuentes para la historia de la educación en general, y

particularmente para la escritura de la historia de la Geografía Escolar. Señalando las posibilidades heurísticas

de acercarse a este tipo de fuentes, que se configura como el objeto del que se pretende que los temas y

objetivos. Se ocupa de los procedimientos teóricos y metodológicos que deben ser observadas por quienes

llevan los libros de texto como fuentes y/o objeto de investigación presentando notas relacionadas con

conocimientos/obras historiográficas imbricadas en/através de estas fuentes. El marco de referencia

historiográfico se basa en Chervel (1990); Corrêa (2000); Chopin (2004). Señalando de los libros de texto

como fuente implica, más allá de la interpretación de su contenido, su deconstrucción y reconstrucción,

considerando la naturaleza de la fuente y en el que apunta a indicios que permiten a las correlaciones

necesarias.

Palabras-clave: Fuentes históricas; Los libros de texto; Geografía Escolar.
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Apontamentos iniciais

No conjunto de manuais escolares[2], os compêndios[3], opúsculos e/ou outras nominações relativa aos

livros ou material de leitura produzido para a escola, vêm se constituindo como objeto de estudo e fontes

para a História da Educação, de modo geral, ou para a História de uma disciplina, em particular (CHERVEL,

1990; CORRÊA, 2000).

A história de uma disciplina escolar nos/por meio de compêndios produzidos na província das Alagoas no

século XIX, assim referidos pelo conteúdo, autoria, elementos peritextuais[4] ou mesmo lócus de

impressão/divulgação constitui uma via de entrada para abordar o objeto que investigamos no curso do

doutorado, a saber: a conformação da Geografia Escolar nas Alagoas Oitocentista.

Dizemos uma via de entrada porque a opção por esse tipo de fonte, bem como a natureza do objeto

investigado, consoante com as questões empreendidas e incorporada à concepção de Geografia Escolar[5]

com a qual trabalhamos nos encaminha para a leitura de outras fontes, requerendo que o objeto seja

abordado de modo abrangente e articulado.

Ademais, entendemos que os compêndios constituem parte da História da disciplina escolar Geografia, razão

pela qual investimos na pertinência de agregar o processo de escolarização que foi sendo configurado na

província de Alagoas – lócus do estudo - com o do amoldamento da disciplina focalizada.

Consoante com a fonte “compêndios de Geografia” assumimos na nossa tese de doutorado - em andamento -

o desafio de “pensá-los como objetos culturais que encarnam em sua materialidade uma multiplicidade de

intenções, objetivos, regulações e, ao mesmo tempo, considerá-los como fontes que informam sobre os

valores partilhados em uma determinada época” (ROCHA & SOMOZA, 2012, p. 28).

Se desde o século XIX a prática da tradução de livros na dupla perspectiva de transpor o conteúdo para outro

idioma, mas também de apropriação individual e/ou coletiva; igualmente a prática de professores de produzir

seus próprios livros para ensinar e/ou de representantes do poder de registrar sob a forma de livro suas

(pro)posições - pautadas por saberes a ensinar ou a aprender - também foi sendo moldada.

No âmbito da Geografia, disciplina escolar para a qual nos voltamos, finalidades empreendidas como valores

inseridos na ideia de civilização avançada estatuída pelos europeus e agregada a formação dos Estados-Nação

tem encaminhado a discussão de finalidades diversas que vão do nacionalismo patriótico a formação de

cidadãos civilizados

Destarte, a configuração histórica da disciplina Geografia, mesmo tendo sido demarcada por uma perspectiva

eurocêntrica, a quantidade de manuais produzidos no Brasil para o seu ensino - referido como Geografia

Geral, do Brasil ou das Províncias - remete-nos a investigar o movimento em que essa configuração foi se

dando com permanências nas mudanças ou vice-versa, por vezes corroborando a ideia de uma pátria nacional

e/ou de uma pátria lóci.

Contudo, é sob a dimensão de fonte com seu potencial heurístico e possibilidades de ser abordada como fonte

e/ou objeto que tratamos os livros escolares, neste artigo, delineando alguns apontamentos

teórico-metodológicos que podem ser mobilizados quando do trabalho com estes documentos.
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Os compêndios como fonte e/ ou objeto

Em um texto que costuma ser referência para o estudo da História das disciplinas escolares, Chervel (1990)

destaca a importância da utilização dos livros didáticos como fontes de pesquisa, destacando que, numa dada

época, para o ensino de uma disciplina, todos os livros didáticos "dizem a mesma coisa, ou quase isso". O

referido autor alude esse fenômeno como à constituição de uma vulgata, integrando-a os conceitos

ensinados, a terminologia adotada, a organização da sequência de ensino e dos capítulos; dentre outros

aspectos que se apresentam como praticamente idênticos. Todavia, salienta que são as poucas variações que

justificam as diferenças entre as produções didáticas.

Ao colocar a vulgata como um dos elementos da disciplina escolar, esclarece-nos Chervel (1990, p. 203) que

referente a forma de linguagem é esta que distingue

a linguagem escolar daquela utilizada em outras “modalidades não escolares”, como

na família e na sociedade de maneira geral. É uma linguagem expositivista, utilizada

tanto pelo professor em sala de aula, como pelos livros escolares. Compõe-se da

“parte teórica”, onde a disciplina específica vai levantar problemas e balizar o seu

objeto de estudo. É por meio da vulgata, ou seja, de seus conteúdos explícitos, que

as diferentes disciplinas irão expor o seu “(...) corpus de conhecimentos, providos de

uma lógica interna, articulados em torno de alguns temas específicos, organizados

em planos sucessivos claramente distintos e desembocando em algumas ideias

simples e claras, ou em todo caso encarregadas de esclarecer a solução de

problemas mais complexos.

Entendemos que esse modo de olhar para os compêndios aponta para a perspectiva de tratá-lo,

principalmente como objeto, uma vez que é sobre/para a sua configuração com regularidades, permanências

e mudanças que se coloca mais foco. Trata-se de uma história da disciplina escrita por dentro dos livros

escolares, dito de outro modo, neles inscrita.

Uma história laborada por meio dos compêndios aprovados, adotados indicados nas leis referentes à instrução

ou nos regulamentos das diversas instituições escolares do império bem pode acompanhar o movimento de

uma disciplina escolar; assim como a criação, extinção e novas nominações das cadeiras - para usar o termo

em voga á época. Os compêndios escritos pelos autores-professores ou não; com finalidades declaradas pelas

instituições, cadeiras e professores, agregada às finalidades do ensino, da disciplina, das questões política,

econômica e outras culturas vigentes à época constituem um vasto campo de investigação.

Uma história dos compêndios ou de um deles também pode ser objeto de investigação. Em sua tese de

Doutorado, Silva (2012) abordou a história da Geografia escolar aditando a sua investigação a história

dos/nos/por meio dos compêndios, visando compreender a bibliografia didática da Geografia – seu objeto de

estudo.

Na referida investigação apontou os compêndios produzidos desde o império, categorizando-os por anos de

publicação, número de edições, locais de produção, autoria, além de abordar aspectos físico-gráficos e de
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conteúdos que os caracterizaram em determinada época.

Sousa Neto (1997, 2000) analisou o Compendio Elementar de Geografia Geral e Especial do Brasil, tomando-o

como fonte e objeto, uma vez que seu foco era compreender a atuação do importante geógrafo dos

oitocentos, Thomaz Pompeu de Sousa Brasil, que teve seu compendio adotado no Colégio Pedro II, além de

utilizado pelos letrados de quase todo o Império. Em sua análise, indaga sob a rubrica “originalidade, cópia ou

tradição?

”, a feitura do compêndio de Sousa Brasil para assinalar que “a questão parece ser a de situar o manual

didático dentro do currículo que as elites letradas haviam delineado e para o qual aquele livro escolar deveria

estar adequado” (SOUSA NETO, 2000, p. 13).

Mediante o exposto dizemos que Sousa Neto (2012) investigou a história da Geografia Escolar por dentro de

um compêndio, mas, principalmente jogando luz no seu autor - um personagem, conforme se refere – um

reconhecido geógrafo do oitocentos.

Os livros escolares como objeto ou a história destes pode ser investigada, considerando-se o processo de

produção, circulação e consumo. O circuito de produção como tem sido referido a partir de referenciais

advindos de Choppin[6] (2004) e foi objeto de pesquisa de Corrêa (2006) na perspectiva de compreender o

seu funcionamento no contexto educacional amazonense, desde o século XIX até a década de 1920. Corrêa

(2006) destacou que, ao contrário de outras regiões, esta produziu mais livros de Geografia.

Choppin (2004) ainda nos diz que a diversidade de funções que o livro didático assume na escola também

pode constituir tema de estudo, enumerando as seguintes:

i. Curricular – suporte contendo o programa da disciplina ou uma interpretação dele;

ii. Instrumental – suporte que apresenta a metodologia de ensino, exercícios e atividades pertinentes

àquela disciplina;

iii. Ideológica e cultural – portador de sistemas de valores marcados por concepções relativas a uma

época, apresentando conceitos e ideias, geralmente propagadas pelos dirigentes;

iv. Documental – suporte que veicula além do texto, imagens, abordagens, saberes, constituindo fonte

privilegiada para apreender aspectos relacionados à educação de uma classe, de uma disciplina, de

uma época.

Mediante tantas possibilidades de constituição de objetos de investigação, reafirmamos que “A história da

Geografia escolar nas Alagoas Oitocentista” contada a partir de compêndios como fontes principais que,

trianguladas com outras e dialogando-se com a historiografia referente ao tema, abrem possibilidades de se

apreender aspectos não somente de uma disciplina, mas também da educação e da sua história, assume

relevância como objeto fonte, considerando-se a ponderação que nos foi apresentada por Gonçalves (2011),

de que

herdamos uma história da disciplina de Geografia antes mesmo dela existir enquanto

disciplina no Brasil, ou seja, herdamos uma história que não era nossa e, em grande

medida, a mantemos ainda hoje como parâmetro para contar quaisquer que sejam

os passos da disciplina no Brasil hoje. Refiro-me àquela história da disciplina
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Geografia que aparece quase que exclusivamente restrita aos casos alemão e

francês. Esta hegemonia e outras constantes paradigmáticas dificultam o

reconhecimento de “outras histórias da geografia” e outras culturas escolares, como

aquelas que professores e outros registros poderiam contar.

Com base no excerto supracitado, dizemos que os compêndios, desvinculados daquela questão apresentada

por Sousa Neto linhas atrás, bem pode ser redimensionada para apreendermos processos de conformação da

Geografia Escolar nas províncias do Brasil Império.

Alguns apontamentos acerca da investigação dos/nos e por meio dos compêndios

As fontes, embora sejam o material basilar de toda pesquisa historiográfica, estas não constituem per si o

trabalho ou a narrativa laborada, considerando que como material de leitura conforma e é conformada pela

inquirição de questões, que por sua vez estão imbricadas a delimitação do objeto de estudo, de modo que

essa tríade ao tempo que agrega outras fontes e lentes de leitura e interpretação se encaminha pelos

objetivos propostos rumo à produção de conhecimentos.

Nessa perspectiva, a análise dos compêndios como fontes não deixa de ser atravessada por sua entrada

também como objeto, ainda que nele não se centralize ou se limite. Contudo, considerá-lo como objeto

confere-lhe uma questão singular na medida em que se restringe a fonte, mas amplia-se a abordagem pelo

seu movimento mais verticalizado, sobretudo em relação à leitura e interpretação da fonte.

Um importante apontamento teórico-metodológico referente aos compêndios como fontes implica considerar

que. “[...] documento algum é neutro; sempre carrega consigo a opinião da pessoa e/ou órgão que o

escreveu” (BACELLAR, 2006, p. 63), e que a fonte traz consigo historicidade (PINSKY, 2006). Porquanto,

situá-la no seu espaço-tempo de produção, requer agregar movimentos que sugerem recuos e/ou avanços no

que se refere ao aspecto temporal; e correlações em relação ao espaço, tempo e contextos. Dito de outro

modo, implica considerar antecedentes, sequências ou repercussões possibilitadas pelo

alargamento/triangulação de fontes e também a discussão historiográfica que lhe diz respeito.

Destarte, explica Corrêa (2000, p. 13) que os compêndios são portadores de conteúdos que se instituem

como “reveladores de representações e valores predominantes num certo período de uma sociedade que,

simultaneamente à historiografia da educação e da teoria da história, permitem rediscutir intenções e projetos

de construção e de formação social”.

Um apontamento que se coloca como um esforço do pesquisador para não incorrer em análises anacrônicas

quando da leitura e interpretação das fontes - neste caso os compêndios – diz respeito ao cuidado de serem

“colocados na moldura do seu tempo, [...] com funções definidas dentro de uma longa tradição, [...] revisto

como uma série de práticas dentro das quais o mesmo se inscreve” (SOUSA NETO, 2000, p. 10).

A propósito dessas práticas que, por vezes, sinalizam rastros nos elementos epitextuais registrados nos

compêndios - sob a forma de apresentações, notas explicativas, protestos -, contendo informações referentes

a finalidades, modos de uso, destinação a determinadas instituições e/ou leitores, dentre outros aspectos,

apresentamos outro apontamento referente à necessidade de um olhar mais acurado para esses textos e/ou
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discursos esclarecedores, que conforme Silva (2012, 13) dão pistas do dizer didático da disciplina Geografia.

Outrossim, tal perspectiva possibilita conforme a citada autora adentrar em aspectos relativos à autoria,

autoridade, fontes utilizadas, finalidades da disciplina, conceitos, posicionamentos, dentre outras questões.

Acrescentamos que os compêndios ao tempo que se constituem como expressão de um lugar institucional

aponta também para um lugar social, razão pela qual se escreve para determinados grupos, instituições,

finalidades educativas, disciplinas específicas, notadamente no contexto do oitocentos em que reclamavam

todos – administradores e sociedade - pela difusão/organização da instrução que se apresentava como

desafio aos países civilizados.

Destes apontamentos se desdobram outros, a saber: o de conhecer em profundidade a natureza da fonte com

a qual se trabalha – em suas singularidades, potencialidades, mas também limitações -; o de ler e

interpretá-la, visando a sua configuração como documento; além de ter em vista que os livros escolares nos

aproximam dos saberes a ensinar e não, necessariamente dos ensinados, assim como das práticas escolares,

embora não possam ser tomadas como tais; atentar para o período histórico no qual o compêndio está sendo

tomado como fonte; o de agregar a fonte livros escolares – aqui focalizada – ao processo de escolarização em

seu movimento histórico, considerando também com Corrêa (2000) que

a relação entre livro escolar e escolarização permite pensar na possibilidade de uma

aproximação maior do ponto de vista histórico acerca da circulação de ideias sobre o

que a escola deveria transmitir/ensinar e, ao mesmo tempo, saber qual concepção

educativa estaria permeando a proposta de formação dos sujeitos escolares.

Depreende-se que o pesquisador deve atentar para o seguinte apontamento: os compêndios como fontes

para o estudo das disciplinas escolares deve estar vinculado a História da Educação, ao tempo que aponta

para uma condição muito requerida no âmbito do fazer do pesquisador que é a necessidade imperiosa da

triangulação de fontes.

Ademais, a diversidade de perspectivas teórico-metodológicas vem sendo ampliada, empreitada que tem

evidenciado o recurso a análise do discurso, a história do currículo e das disciplinas escolares, conforme

perspectiva analítica utilizada por Silva (2012), assim como sob a perspectiva da história do currículo e da

historiografia da educação, conforme centralidade assumida por Rocha (1996).

Nesta empreitada, a recorrência a interdisciplinaridade como princípio epistemológico a ser considerado nas

pesquisas historiográficas apresenta-se como uma necessidade e um aspecto sobre o qual devemos estar

atentos, assim como as lentes de leitura utilizadas em consonância com campos de investigação já

consolidados[7] no âmbito da História da Educação.

Considerando o tipo de fonte apresentada neste texto e a reafirmação das tantas possibilidades que enceta,

dizemos que abordá-la como fonte e/ou objeto é também reafirmar modos diversos de reconstrução da

história da educação e das disciplinas escolares, neste contexto a Geografia.

Apontamentos finais
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As pesquisas no âmbito da História da educação não são feitas sem fontes, razão pela qual estas se revestem

de tanta importância, ao tempo que se ampliam as possibilidades de que novas fontes ou modos diversos de

abordá-las - por meio de leituras e/ou maneiras de inquiri-las -, acabem por lhes atribuir a qualidade

heurística de gerar novos problemas e por extensão a produção de novos conhecimentos.

Neste trabalho, tratamos da relevância da fonte “livros escolares” e do seu potencial investigativo como fonte,

objeto, ou as duas possibilidades ao mesmo tempo, embora reconhecendo que uma dessas dimensões

assume o foco ou centralidade na investigação em consonância com as questões que delimitam o objeto –

cuja abordagem é sempre uma opção de um trato mais verticalizado, horizontalizado ou transversalizado na

leitura que empreendemos nas/das fontes.

Por fim, dizemos que abordar os compêndios como fontes implica, para além da interpretação do seu

conteúdo, a sua desconstrução para reconstituí-lo, considerando a natureza desse tipo de fonte, para onde ela

aponta pistas que possibilitem as necessárias correlações.

Tomando de empréstimo o título de um artigo de Luca[8] (2010), dizemos que a história da Geografia Escolar

bem pode ser escrita a partir dos compêndios, por meio deles, mas também do que nele se inscreve como

vulgata (CHERVEL, 1990); ou pela sua configuração material, envolvendo o circuito de produção (a história

dos compêndios) a exemplo do que fez Côrrea (2006) e Silva (2012); considerando-se a sua autoria, edições,

elementos paratextuais e textuais, a sua diversidade e distribuição espaço-temporal como conformação de

uma bibliografia didática, conforme investigou Silva (2012); ou recortando-se apenas um compêndio para

investigá-lo como objeto-fonte como praticou Sousa Neto (2000).

Reafirmamos não se tratar, portanto, de dimensões que se excluem, mas que se complementam, ora

jogando-se mais luz na fonte ou no objeto, cujo foco é delimitado pelo pesquisador em consonância com o

objeto, modos de inquirir as fontes, questões de investigação e objetivos propostos.
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[2] Antonie de Leon, referindo-se aos campos da historiografia francesa insere os manuais escolares no

campo dos estudos nominados como “suportes e instrumentos da educação e do ensino” (Cf. MAGALHÃES

apud PAIVA, 2005/2006.

[3] A opção por este termo está relacionada a sua maior utilização no século XIX.

[4] Diz-se de uma das modalidades de paratextos. Os elementos peritextuais circundam o texto dentro do

próprio espaço da obra, estabelecendo com o texto uma relação de complementaridade que não só

contextualiza, mas também a singulariza.

[5] Entendida “como um espaço do campo educacional brasileiro em que incidem e se confrontam discursos

relativos às forças que conformam a realidade escolar em termos de pensamento educacional” (SANTOS,
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2008, p. 334-5).

[6] Para este autor “o estudo sistemático do contexto legislativo e regulador, que condiciona não somente a

existência e a estrutura, mas também a produção do livro didático, é condição preliminar indispensável para a
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[8] Referimo-nos ao artigo Fontes Impressas: História dos, nos e por meio dos periódicos de Tania Regina de

Luca constante no livro Fontes históricas, organizado por Carla PINSKY e publicado em sua segunda edição no

ano de 2010 pela editora Contexto.
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