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RESUMO  

 

 

Esta pesquisa está voltada para as representações do território brasileiro que circularam em 

vários suportes durante o período da Primeira República. Analisando três compêndios de 

Geografia, os programas da disciplina localizados no Colégio Pedro II e o semanário infantil 

O Tico – Tico, o texto tanto problematiza a articulação entre o pensamento social e o 

imaginário voltado para o homem do interior do país quanto evidencia os sinais de uma 

valorização da natureza calcada no pensamento iluminista, a qual funcionou como arma de 

combate às teorias que estigmatizavam o Brasil devido aos seus caracteres naturais e raciais.   

 

PALAVRAS-CHAVE: intelectuais, representações, nação 



  

ABSTRACT 

 

 

This research is come back toward the representations of the Brazilian territory that had 

circulated in some supports during the Brazil‟s First Republic. Analyzing three compendiums 

of Geography, the programs of discipline located in Colégio Pedro II and the child seminary 

called O Tico - Tico, the text in such a way questions the joint between the social thought and 

the imaginary one come back toward the man of the interior of the country how much it 

evidences the signals of a valuation of the nature sidewalk in the thought, which functioned as 

weapon of combat to the theories that prejudice Brazil due to its natural and racial characters. 

 

KEY-WORD: intellectuals, discourses, nation. 
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INTRODUÇÃO  

 

 Autores como Raymond Williams (2011) 
1
 e Simon Schama (1996)

2
 realizaram 

estudos sobre as representações da natureza em vários nichos da cultura ocidental, a exemplo 

da Inglaterra, da Polônia, da Alemanha e dos Estados Unidos.  O trabalho de Williams, por 

exemplo, evidencia como os ingleses foram atribuindo sentidos as relações entre o meio 

urbano e o rural.  

 Entre tais sentidos, existe aquele que construiu a idealização do campo e das relações 

rurais como desprovidas de conflitos, em claro contraste com a vida caótica das grandes 

cidades. Raymond Williams adverte ainda como os ingleses foram “obrigados” a recuar cada 

vez mais no passado em busca de uma “idade do ouro” do campo.  

 No Brasil, assinala-se um processo semelhante. Autores como Euclides da Cunha, 

Capistrano de Abreu, Alfredo de Taunay e Monteiro Lobato arquitetaram um país dividido 

em país real e país “artificial”, localizados no interior e no litoral respectivamente.  

 Tais representações ganharam reforços em tempos posteriores, naquilo que se chamou 

“Marcha para o oeste”, conjunto de iniciativas tomadas pelo governo Getúlio Vargas a fim de 

se ocupar o interior do Brasil. Ou então nas propagandas dos governos militares, tal como 

identificado no estudo de Carlos Fico (1997) acerca otimismo reinventado. 
3
 

 Poderíamos também recuar no tempo e falar do Romantismo. Neste período literário, o 

qual se contextualiza no momento de construção de nossa autonomia política, destaca-se a 

figura de José Alencar, um dos primeiros a lançar o germe do regionalismo no Brasil como 

obras como o Gaucho e O Sertanejo.  

 Os exemplos acima atentam para o fato de que a nossa identidade nacional, para mal 

ou para bem, sempre esteve associada à temática da natureza e do território. Elas são mais do 

que simples representações, consistindo em guias simbólicos para nos situarmos em relação à 

brasilidade.  

 Vista a importância que ganham em nosso dia-a-dia, as representações da natureza e 

do território brasileiro merecem novos estudos. No caso desta tese, queremos mostrar como 

                                                 

 
1
 WILLIAMS, Raymond. O campo e a cidade: na história e na literatura. São Paulo: Companhia das Letras, 

2011.   
2
 SCHAMA, Simon. Paisagem e memória. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 

3
 FICO, Carlos. Reinventando o otimismo: ditadura, propaganda e imaginário social no Brasil. Rio de Janeiro: 

Editora da FGV, 1997.   
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tais representações fizeram parte do repertório dos livros didáticos de Geografia, dos 

programas de ensino da disciplina e da revista infantil O Tico – Tico, o primeiro semanário 

deste gênero a circular em nosso país.  

 O que nos levou até estas fontes? Primeiramente, o desejo de compreender como o 

ensino de Geografia, a exemplo do ensino de História, teria contribuído para ensejar um 

imaginário sobre o Brasil. Historiadoras como Ângela de Castro Gomes (2009)
4
 e Circe Maria 

Fernandes Bittencourt (2010)
5
 mostram o papel exercido por instituições como o Instituto 

Histórico-Geográfico Brasileiro e os livros didáticos de História no sentido de construir o 

sentido de nação enquanto comunidade imaginada.   

Em segundo lugar, uma aposta na idéia de que fontes muitas vezes negligenciadas 

como os programas de ensino e revistas infantis podem oferecer caminhos interessantes para 

pensarmos a articulação de representações sociais presentes no cotidiano e na cultura de uma 

sociedade. Entendemos que a escolarização republicana, a despeito de suas limitações, foi tão 

importante quanto às obras “consagradas” do pensamento social no sentido de forjar uma 

imagem sobre a nação, a qual estava sempre em diálogo com a herança romântica.  

Mais do que isso, não cogitamos a possibilidade de traçar uma separação entre as 

obras de caráter ensaístico e aquelas voltadas para o público das escolas. Neste sentido, 

concordamos com a historiadora Circe Maria Fernandes Bittencourt quando ela diz que os 

livros didáticos, para além de mercadorias e veículos de transmissão de conteúdos escolares, 

são canais de articulação de diferentes ideologias, conquanto preferimos nos valer do conceito 

de representação, tal como faz Roger Chartier (1990)
6
 em seus estudos de História Cultural.  

O historiador francês indica a importância de estudarmos as representações enquanto 

armas através das quais os homens de diferentes épocas lutam por consolidar suas posições na 

sociedade e imprimir nelas suas formas de classificação e de entendimento do mundo. Mas 

também não podemos esquecer a inspiração trazida pelos estudos de Benedict Anderson 

(2010) acerca da nação enquanto comunidade imaginada. 
7
 

Ao estudar o nacionalismo constituído nas nações do Sudeste Asiático, Anderson 

aponta o papel exercido por três instituições: o mapa, o museu e o censo. A partir dessas, foi 

possível a estas nações forjarem um território e um passado que serviria de esteio a um 

                                                 

 
4
 GOMES, Ângela de Castro. A República, a História e o IHGB. Belo Horizonte: Editora Fino Traço, 2009 

5
 BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Livro didático e saber escolar: 1850-1910. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2010.  
6
 CHARTIER, Roger. A história cultural: entre práticas e representações. Lisboa: Difel, 1990  

7
 ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2010  
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sentimento de pertencerem a mesma comunidade, ainda que os membros da população não se 

conhecessem. Por que não podemos dizer que o mesmo aconteceu no Brasil, a partir de 

instituições como o Instituto Histórico-Geográfico Brasileiro (IHGB), a Sociedade de 

Geografia do Rio de Janeiro (SGRJ) e da fundação de Museus como o Museu Histórico 

Nacional? 

Além do que, Benedict Anderson estuda como o capitalismo editorial consistiu em 

outro vetor de construção do nacionalismo. Ao permitir a circulação de jornais e revistas por 

rincões distantes de um mesmo país, as novas técnicas de imprensa, as quais também 

caracterizaram o desenvolvimento da imprensa no Brasil, intentavam a noção de que todos os 

leitores pertenciam a uma mesma nação.   

Tão importante quanto o mapa, o museu, o censo e os jornais, as paisagens podem ser 

entendidas como mais um dos caminhos pelos quais passam as representações da nação. É o 

que nos explica Simon Schama em seu livro Paisagem e Memória, na qual fica evidente como 

os elementos da natureza não podem ser postos em oposição àqueles da cultura. Assim, 

pedras e arvores, dentro de determinados contextos nacionais, recebem diferentes 

significações.  

No caso do Brasil, conforme assinala a análise de Luciana Murari (2009), 
8
 uma 

paisagem escolhida para representar o país foi o sertão. Como mostra no terceiro capítulo de 

seu livro, o sertão passou a ser associado a uma pretensa autenticidade quando comparado ao 

ambiente urbano. Em obras como a de Hugo Carvalho Ramos, o sertão é levado a categoria 

de lugar de memória.  

No mesmo capítulo, Luciana Murari ainda explora as associações entre o sertão e as 

representações vinculadas ao decadentismo e a imagem das ruínas. É aquilo que a autora, na 

esteira de Francisco Foot Hardman, chama de face noturno-romântica do modernismo 

brasileiro, a qual se contraporia a face diurno-iluminista, permeada pela valorização do 

progresso e das conquistas da civilização. No capítulo 4, a autora explorou com mais afinco as 

representações relacionadas ao paradigma iluminista, as quais foram veiculadas nos escritos 

de intelectuais como Júlia Lopes de Almeida e Fábio Luz, inventores de utopias nas quais a 

terra era regenerada pela adoção de novas técnicas de plantio e cultivo, além do incentivo à 

policultura e à pequena propriedade.  

                                                 

 
8
 MURARI, Luciana. Natureza e cultura no Brasil (1870-1922). São Paulo: Alameda, 2009.  
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Assim, se o Brasil foi pensado por inúmeros intelectuais como cindido entre sertão e 

litoral e o sertão visto ora como decadente ou atrasado ora como guardião de nossas raízes, 

não foram estas as únicas representações de nossa natureza a circularem na Primeira 

República. Tão importante quanto estas representações da cisão territorial foram aquelas 

voltadas para a valorização dos nossos recursos naturais, a qual estava cimentada nas fontes 

analisadas nesta tese.  

Conforme é possível verificar nos capítulos acerca dos livros didáticos e da revista 

infantil O Tico – Tico, as representações do território e da natureza brasileira estão incluídas 

dentro do paradigma iluminista, o qual privilegiava a transformação da natureza pela técnica e 

pela ciência. Assim, os artigos publicados no seminário infantil e o ensino de Geografia têm 

intima relação com os projetos de transformação da agricultura brasileira, defendidos por 

intelectuais como Fábio Luz, Júlia Lopez de Almeida e instituições como a Sociedade 

Nacional de Agricultura.    

Entre os livros didáticos selecionados estão o Compêndio elementar de geografia 

physica, política, histórica, comercial e astronômica de Joaquim Maria de Lacerda; a 

Geographia do Brasil, de Carlos Miguel Delgado de Carvalho; e Os Estados do Brasil, de 

Sebastião Paraná.  

Podemos fundamentar tais escolhas considerando que, no que tange ao compêndio de 

Joaquim Maria de Lacerda, trata-se de uma obra com muitas edições, sendo a primeira ter 

circulado no ano de 1885 segundo o estudo de Jeane Maire Medeiros sobre as representações 

e discursos que tinham por temática a problemática do ensino de Geografia entre 1810 e 1930. 

Portanto, a obra de Joaquim Maria de Lacerda, devido a inúmeras reedições, nos serviria de 

base para compreendermos como o que era a Geografia ensinada nas primeiras décadas do 

século XX.  

Por sua vez, a obra de Sebastião Paraná foi outra das sugestões colhidas na pesquisa de 

Jeane Maire Medeiros. Conforme a autora, houve uma profícua produção de livros didáticos 

no período da Primeira República, muitos deles por autores de âmbito regional. Este é o caso 

de Sebastião Paraná, que atuou em instituições do Estado do Paraná como o Instituto 

Histórico daquele estado e a Escola Normal.  

Já a obra de Carlos Miguel Delgado de Carvalho, Geographia do Brasil, tem sido 

assinalada como um ponto de virada entre a chamada Geografia Tradicional e a Geografia 

Nova, tal como transparece em estudos do pensamento geográfico brasileiro, a exemplo 
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daqueles efetuados por Rita de Cássia Martins Anselmo (2000),
9
 Perla Zusman e Sergio 

Nunes Pereira (2000). 
10

 Sem discordar das observações dos autores citados vista a diferença 

entre a obra de Carlos Miguel Delgado de Carvalho e as outras duas no que tange a sua 

estrutura, vemos também a recorrência de certas representações da natureza e do território 

brasileiros.  

A importância da representação da natureza e do pensamento geográfico no país já foi 

evidenciada por inúmeros autores valendo citar as obras Antonio Carlos Robert de Moraes 

(1998) 
11

 que nos ajudam a pensar como as representações geográficas circulam além do 

âmbito da própria disciplina, abrangendo ainda obras literárias e a imprensa. Isto fica claro no 

quarto capítulo, no qual a revista infantil O Tico – Tico traz uma série de artigos no qual a 

natureza e o território são tematizados.   

Outro ponto discutido na obra de Antônio Carlos Robert de Moraes é a centralidade do 

território na história brasileira. Para o geógrafo, a condição colonial de nosso país teria se 

desdobrado em um padrão autoritário de ocupação da terra, o qual englobava ainda a 

população que lá habitava como se fosse um objeto a ser apropriado. Não podemos esquecer, 

é claro, das várias iniciativas do Estado em prol da integração do território, que podem ser 

exemplificadas pelas viagens do Instituto Oswaldo Cruz ou a Comissão Rondon. Mas também 

não devemos menosprezar o papel exercido pelos intelectuais no sentido de se engajar em 

torno seja da incorporação dos sertões a nacionalidade seja em prol de um uso mais racional e 

científico da natureza brasileira.  

A Geografia escolar se apóia nos livros didáticos que, por sua vez se associam aos 

programas de ensino. Por isso, seguindo a sugestão do professor João Marcelo Maia  

elaboramos um capítulo onde serão analisados três programas de ensino do Colégio Pedro II: 

1898, 1912 e 19126, os quais se vinculam a três reformas educacionais da Primeira 

República: a Reforma Benjamin Constant, de 1891; a Reforma Ridavavia Correa, de 1911 e a 

Reforma Rocha Vaz, de 1925.  

Por que, então, a escolha dos programas de ensino do Colégio Pedro II? Para além do 

fato de nele terem atuado nomes proeminentes da vida intelectual da Primeira República 

                                                 

 
9
 ANSELMO, Rita de Cássia Martins de Souza. Geografia e geopolítica na formação nacional brasileira: 

Everardo Adolpho Backheuser. Tese (Doutorado em Geografia). Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 

2000.  

 
10

 ZUSMAN, Perla Brígida; PEREIRA, Sergio Nunes. Entre ciência e política: um olhar sobre a geografia de 

Delgado de Carvalho, Terra Brasilis, Rio de Janeiro, n.1, 2000, p.51-78.  
11

 MORAES, Antonio Carlos Robert. Ideologias geográficas: geografia, cultura e política no Brasil. São Paulo: 

Annablume, 1988.  
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como Capistrano de Abreu e João Ribeiro, os programas de ensino daquela instituição eram 

usados como modelo pelos demais colégios de ensino secundário. Não devemos esquecer 

ainda o fato de que o Colégio Pedro II esteve desde sempre articulado ao projeto 

civilizacional do Estado, pelo menos desde a sua fundação em 1838. Ainda que tenha mudado 

o nome para Ginásio Nacional com a Proclamação da República em 1889, o Colégio Pedro II 

manteve não só seu status de colégio secundário brasileiro como também continuava a ser 

administrado a partir das leis emitidas pela União.  

Cabe também reforçar as razões porque escolhemos o período da Primeira República, 

mais precisamente os anos que se estendem entre 1905 e 1925, visto que a leitura de pesquisas 

como a de Flora Sussekind (1990) 
12

 indica a continuidade do Romantismo como movimento 

articulador entre a identidade nacional e a natureza.   

Um ponto interessante nas considerações de Flora Sussekind é a dificuldade de 

estabelecer uma paisagem só natureza tal como os viajantes estrangeiros preconizavam para o 

Brasil. Os lugares nos quais se identificava a presença do homem ou a passagem do tempo 

não davam a sensação de pertencerem a nação brasileira, mais identificada à marca do 

exotismo.  

Embora já não seguissem fielmente os cânones do Romantismo, podemos encontrar 

nos livros didáticos um intenso dialogo com autores estrangeiros enquanto referências para 

construir um discurso acerca da natureza e do território brasileiro. Por outro lado, os manuais 

de Joaquim Batista de Lacerda e Sebastião Paraná não ficaram restritos a proclamação da 

exuberância brasileira.  

Pela sua leitura, é possível perceber o quanto estavam mais preocupados com aquilo 

que Nísia Trindade Lima (1999) 
13

 denomina de Nation-Building, isto é, a construção da 

nacionalidade enquanto conjunto homogêneo, o qual ultrapassaria as clivagens existentes. A 

sugestão mais valiosa de sua pesquisa sobre as representações do sertão diz respeito ao papel 

exercido pelos intelectuais em realidades periféricas ao centro do capitalismo.   

A preocupação do estudo de Nísia é acompanhar como foi se constituindo a oposição 

entre o sertão e o litoral no pensamento social brasileiro, dicotomia esta radicalmente ligada 

ao processo de auto-identificação dos intelectuais e as suas tentativas em forjar a 

                                                 

 
12

 SUSSEKIND, Flora. O Brasil não é longe daqui: o narrador, a viagem. São Paulo: Companhia das Letras, 

1990.  
13

 LIMA, Nísia Trindade. Um sertão chamado Brasil: intelectuais e representações geográficas da identidade 

nacional. Rio de Janeiro: Revan/IUPERJ-UCAM, 1999.  
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nacionalidade, superando as distâncias que os separavam de outros brasileiros, notadamente 

aqueles que moravam no interior.  

Nísia Trindade Lima incide seu olhar também sobre as viagens realizadas pela 

Fundação Oswaldo Cruz, as quais teriam condicionado a percepção do sertão como lugar 

abandonado e doente, ao mesmo tempo em que era visto como a rocha viva de nossa 

nacionalidade, para usar as palavras de Euclides da Cunha.  Integração era a palavra de ordem 

para os médicos sanitaristas do Instituto Manguinhos, como Arthur Neiva e Belizário Penna, 

os quais seriam seguidos pelo médico Júlio Pesnostro em viagem ao Vale do Tocantins, isso 

já na década de 1930.  

A pesquisa de Nísia Trindade Lima  nos mostra vários exemplos de como, a despeito 

do fato das ciências sociais brasileiras terem se institucionalizado a partir da década de 1930, 

a dicotomia entre o sertão e o litoral teria longa persistência nas interpretações do Brasil. Se é 

assim, por que escolher o período da Primeira República enquanto recorte cronológico? 

A própria autora nos dá resposta ao apontar como a República foi associada às 

promessas de progresso, ao momento no qual o Brasil finalmente se alinharia as nações mais 

avançadas. Simultaneamente, o abismo entre as promessas republicanas e a realidade efetiva 

do regime causava um sentimento de desilusão entre os intelectuais, o qual reforçava a sua 

estranheza em relação ao meio que os cercava e por isso a figura do caipira acabou servindo 

de metáfora de auto-identificação dos intelectuais.  

 Seria arriscado dizer que nossos autores de livros didáticos não se viam como caipiras. 

O que afirmamos sem titubear é que a temática da oposição entre o litoral e o sertão não 

marca uma presença vigorosa em suas obras, as quais eram estruturadas a partir da corografia, 

ou seja, da descrição dos lugares geográficos e de seus recursos naturais e culturais. Por isso, 

como fica evidente pelos próximos capítulos da tese, não possível desvincular os manuais 

escolares do processo de formação da nacionalidade brasileira pela via pedagógica.  

 Aqui é preciso lembrar o papel exercido pela educação na Primeira República. Sobre 

este tópico, existe o importante texto de Jorge Nagle (1978) na coletânea História da 

Civilização Brasileira.
14

 O autor mostra que os debates educacionais das primeiras décadas do 

século XX caminharam em duas direções: a primeira sintetizada no “entusiasmo pedagógico”, 

a segunda girando em torno das reformas educacionais ocorridas no bojo do movimento 

conhecido como Escola Nova, o qual ocorreu já nos anos 1920.  

                                                 

 
14

 NAGLE, Jorge. “A educação na Primeira República”. In: FAUSTO, Boris. (org.). História Geral da 

Civilização Brasileira, VOL III. São Paulo: DIFEL, 1978.  
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 A importância em resgatar o texto de Nagle vem do entendimento que ele pode nos 

proporcionar das ações encaminhadas por José Veríssimo e Manoel Bonfim, notadamente 

pela publicação de seus livros A educação nacional e América Latina: males de origem. Se no 

primeiro texto Veríssimo faz a defesa de uma educação unificada e inclusive critica os 

compêndios de Geografia, no segundo Manoel Bonfim insiste na tese segundo a qual os males 

herdados da colonização portuguesa seriam suprimidos por uma radical reforma no sistema 

educacional.  

 O nome de Manoel Bonfim ainda é mais caro ao nosso trabalho. Foi ele que junto ao 

poeta Cardoso Junior e ao jornalista Renato de Castro propôs a Luís Bartolomeu de Souza e 

Silva, jornalista mineiro dono da empresa O Malho S.A, a criação de uma revista dirigida ao 

público infantil: O Tico-Tico. Além do aspecto lúdico e comercial, o semanário, como ficará 

claro no último capítulo, era voltado para a afirmação dos futuros cidadãos da República.  

 Outra pesquisa de suma relevância para o trabalho foi a encetada por João Marcelo 

Maia acerca das obras de Euclides da Cunha e Vicente Licínio Cardoso, dois engenheiros 

voltados para o interior do país. Seja nas reflexões desenvolvidas por Vicente Licínio Cardoso 

acerca do Rio São Francisco enquanto estruturador da unidade nacional seja nos escritos 

euclidianos sobre a Amazônia vislumbramos outra perspectiva de tratamento do espaço 

brasileiro, a qual não estaria mais alicerçada na busca de uma suposta origem ou essência 

nacional e sim no vislumbre das possibilidades abertas por um território ainda a integrar.  

 Aliás, ficou patente pela leitura das fontes que a separação do ponto de vista 

pragmático daquele mais preocupado com a busca de nossa identidade não é das tarefas mais 

fáceis. No que tange aos livros didáticos, principalmente, a descrição corográfica dos nossos 

recursos naturais se entrelaça com discursos nos quais a exuberância da natureza brasileira é 

posta em tons quase edênicos, como se verá no manual de Sebastião Paraná. Mesmo um livro 

de pretensões mais científicas, como aquele de Carlos Miguel Delgado de Carvalho, não deixa 

de fazer referências aos viajantes estrangeiros, a exemplo de uma citação de August Saint 

Hillaire sobre a Serra da Mantiqueira.  

 Uma dificuldade enfrentada em nosso percurso diz respeito à relação que deveríamos 

manter com a História da Educação. Neste campo de pesquisa, autores como Dominique Julia 

e André Chervel têm enfrentado os problemas das práticas educacionais sem necessariamente 

se ater aos programas de ensino e aos manuais escolares. A dificuldade adveio da percepção 

de que a Geografia dos manuais escolares era pautada pelo método da memorização, o que 

fica ainda mais evidente pela leitura de memórias de alunos como o escritor Pedro Nava e os 
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depoimentos colhidos por Gilberto Freyre no último volume de sua trilogia, Ordem e 

Progresso.   

 Sabemos da “distância” entre os livros didáticos e o chamado pensamento social. 

Enquanto os primeiros se reduziam a listagem dos recursos naturais do Brasil, o segundo 

estava voltado para uma reflexão aprofundada das contradições que perpassam nossa 

configuração territorial. Para explicar tal diferença foi que recorremos ao conceito de cultura 

escolar tal como elaborado por Dominique Julia. Para a autora, a cultura escolar é o conjunto 

de práticas, explícitas ou não, que balizam a atuação dos indivíduos em ambiente escolar. 

Assim, se os livros escolares de Geografia se subordinavam a descrição dos espaços era 

porque obedeciam a um sistema de escolarização na qual o acúmulo de conhecimentos era 

baliza fundamental de sucesso. 

 Mesmo reconhecendo as diferenças entre os manuais escolares e as obras do 

pensamento social, não podemos chegar ao ponto de colocar a literatura didática em um plano 

de menor relevância. Trata-se, na verdade, de pensar que os dois gêneros de escritos fazem 

parte de um mesmo esforço de construir o Brasil pelo conhecimento e pela educação, numa 

visada bem afeita ao positivismo com que os nossos intelectuais passaram a ter contato a 

partir de 1870. Por isso discordamos de Dominique Julia quando ela trata a cultura escolar 

como autônoma em relação às ingerências sociais, pois acreditamos que os valores 

nacionalistas adentraram os portões das escolas republicanas, notadamente os portões do 

Colégio Pedro II instituição articulada ao Estado.  

Se os ideais europeus que aqui desembarcaram no final do século XIX foram decisivos 

no sentido dos intelectuais articularem o progresso da nação ao aporte da ciência e da 

instrução, cabe ainda a referência ao papel missionário que os intelectuais se atribuíam, 

principalmente em decorrência da já citada discrepância entre o ideal republicano e a 

República tal como realmente se configurou. Este aspecto foi bem explorado por Nicolau 

Sevcenko
15

 em seu estudo das obras de Euclides da Cunha e Lima Barreto, intelectuais que 

Sevcenko coloca entre os chamados “vencidos” pelo projeto hegemônico da República 

instalada em 1889, o qual primeiro se alicerçou no capital financeiro e num segundo momento 

nos cafeicultores. Sabendo da necessidade de levarmos em conta a experiência social dos 

intelectuais, pensamos que a dicotomia de Sevcenko deixa de lado as matizes de atuações dos 

homens de letras no início do século XX, como assinala o pensamento de um Manoel Bonfim 
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e mesmo o de um Olavo Bilac, os quais estavam fortemente vinculados a literatura cívico-

pedagógica e a um projeto de “aprendizado do Brasil”, como quer Andre Botelho. 
16

  

Outro dado que cabe não menosprezar são as distinções entre os próprios livros 

didáticos. Como será observado no capítulo 2, Geografia do Brasil, de Carlos Miguel 

Delgado de Carvalho organiza o conteúdo não mais pelos estados da federação e sim pelos 

temas: Geografia Física, Geografia Econômica e Geografia Política. Além do que, é uma das 

primeiras obras a descortinar o tema das regiões brasileiras, o qual teve ampla repercussão 

entre intelectuais como Oliveira Vianna e que veio subsidiar mais tarde a futura geopolítica 

do Estado brasileiro, tal como exemplificado na criação do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE).  

 Ante isso, a tese será estruturada em 3 capítulos. No primeiro deles, analisaremos 3 

programas de Geografia do Colégio Pedro II: 1898, 1912 e 1925. Tais programas serão 

analisados a partir de um cruzamento das representações do território e da natureza brasileiras 

com algumas obras do pensamento social da Primeira República e mesmo de contextos 

posteriores.  

 Já no segundo capítulo analisaremos três livros didáticos de Geografia: Compêndio 

elementar de geografia física, política, econômica, de Joaquim Batista de Lacerda; Os 

Estados do Brasil, de Sebastião Paraná; e Geografia do Brasil, de Carlos Miguel Delgado de 

Carvalho. Da mesma forma como ocorreu no primeiro capítulo, nosso enfoque será as 

representações do território nacional e da natureza brasileira, para o qual faremos cruzamentos 

com obras do pensamento social, permitindo ver a circulação das mesmas em vários suportes, 

ainda que tenham gêneros diferentes.  

 No último capítulo, a fonte analisada a revista infantil O Tico - Tico, fundada em 1905 

e que circulou até o ano de 1961. Para tanto, faremos uma análise abreviada do pensamento 

do médico sergipano Manoel Bonfim, que acreditamos ser fundamental para entendermos o 

perfil editorial do periódico, centrado na importância da educação para os futuros cidadãos da 

República que se pretendia construir.  

 Por fim, as “Considerações finais” retomam os resultados de cada um dos capítulos e 

apontam para algumas reflexões acerca da articulação entre a pesquisa desenvolvida e minha 

atuação como Professor de História na Prefeitura Municipal de Duque de Caxias.  
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1 O TERRITÓRIO E A NATUREZA BRASILEIRA NOS PROGRAMAS DE ENSINO 

DE GEOGRAFIA  

 

  

1.1 Introdução 

 

 

O objeto deste primeiro capítulo consiste nos programas de Geografia, localizados no 

Núcleo de Documentação e Memória do Colégio Pedro II, situado na unidade Centro. 
17

 Para 

tanto, selecionamos os programas de ensino referentes aos anos de 1890, 1912 e 1926, isto 

por duas razões: eram de mais fácil acesso na medida em que a instituição permitia a 

fotocópia; estão incluídos em contextos marcados pelas Reformas de Benjamin Constant 

(1890), Rivadavia Correa (1911) e João Luiz Alves-Rocha Vaz (1925).  

O que se pretende captar nos programas mencionados não é o ensino da geografia no 

que tange às metodologias e concepções pedagógicas. Nosso olhar incide sobre as 

representações do território e da natureza brasileira veiculadas nestas normas. Entretanto, uma 

discussão sobre as normas do ensino não ficaria completa sem uma referência, ainda que 

abreviada, às teorias sobre currículo e à história da educação que se desenrolou no período da 

Primeira República. Até porque, conforme veremos na obra de Tomaz Tadeu da Silva, as 

recentes reflexões sobre os currículos escolares estão mais atentas para as representações 

sociais vinculadas pelos programas de ensino.  

Seguindo o plano da obra de Tomaz Tadeu da Silva (2003),
18

 podemos dividir as 

teorias do currículo em três espécies: as teorias tradicionais, as teorias críticas e as teorias pós-

críticas do currículo. As teorias tradicionais teriam surgido nos Estados Unidos por volta dos 

anos 1920 e concebiam o currículo a partir de uma perspectiva técnica, o que seria possível de 

entender a partir de um contexto pautado pela profissionalização dos educadores, a chegada 

dos imigrantes e a urbanização da sociedade norte-americana.  

Já as teorias críticas, surgidas em múltiplos ambientes nacionais, focalizam o currículo 

escolar a partir de uma perspectiva política. Autores como Althusser no campo marxista e 
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Pierre Bourdieu atentam para os currículos enquanto veículos seja da ideologia dominante 

seja do capital cultural mais afeito às classes abastadas, possibilitando a reprodução das 

desigualdades.  

No caso das teorias pós-críticas, ainda segundo Tomaz Tadeu Silva, estas teriam 

surgido no compasso do chamado pós-estruturalismo de Michel Foucault
19

 e Jacques 

Derrida,
20

 filósofos responsáveis pela crítica ao sujeito enquanto construção histórica. A par 

disso, as teorias pós-críticas incorporaram as lutas feministas, étnicas, pós-colonialistas 

características dos anos 70 e 80. Tais linhas de pesquisa visavam acompanhar nos currículos 

as representações referentes ao gênero, à etnia, à sexualidade e à cultura presentes nos 

currículos.  

Neste sentido, nossa visada sobre os currículos da disciplina Geografia nos aproxima 

deste último campo de teorias, visto ser nossa preocupação a análise das representações do 

território nacional veiculadas por estes programas. Isto porque entendemos, a exemplo do que 

foi colocado pelo professor João Marcelo Maia na Banca de Qualificação, que as 

representações circulam em múltiplos suportes, dentro dos quais os programas de ensino.  

Além das teorias sobre os currículos, cabe uma citação à obra de André Chervel 

(1990). 
21

 Este autor aponta para o fato de que o termo “disciplina” teria surgido apenas no 

século XIX, substituindo palavras vagas como “curso” e “matérias” e passando a estar 

associado à noção de uma ginástica mental necessária ao aprendizado dos conteúdos.  Outro 

ponto a se destacar do texto de Chervel é sua crítica às pesquisas que subordinam às práticas 

escolares às matérias de referência e às imposições de várias formas.  

Logicamente, o acompanhamento das práticas condizentes com o ensino de Geografia 

na Primeira República é objeto de maior interesse para o campo da História da Educação e 

história do ensino de Geografia. No capítulo 2, mencionamos de passagem as pesquisas 

desenvolvidas por Jeane Medeiros da Silva (2012),
22

 a qual se destaca pela minuciosa busca 
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por materiais didáticos e nos permite ver uma profusa produção deste tipo de material desde 

1810.  

Por outro lado, supomos a partir das sugestões do já citado André Chervel e de 

Dominique Julia (2001),
23

 que o ensino da disciplina não se resume aos livros didáticos e aos 

programas de ensino. Seria preciso partir em busca de outras fontes que indiciassem como 

efetivamente se dava o ensino dessa disciplina nas escolas espalhadas pelo país. Um destes 

tipos de fontes seriam as memórias dos estudantes, entre as quais vale citar aquelas 

produzidas pelo médico Pedro Nava (1976) 
24

 bem como obras de ficção do naipe de O 

Ateneu de Raul Pompéia. No terceiro volume de suas memórias, Chão de Ferro
25

, o 

memorialista fala de sua passagem pelo colégio Pedro II e menciona como eram as aulas de 

Geografia naquele estabelecimento. 

 

(...) Escolhia a vítima, quase sempre o nosso Machacaz. Olhava-o primeiro 

longamente e depois soltava a saraiva de doestos: Ocê é forte e eu sou forte, é 

vermelho e eu sou vermelho, é do sul e eu sou do sul. Um dos dois tem de desabusar 

o outro – vamo lá – e ocê hoje vai tomar batata. Batata é como ele chamava o zero. 

Começava as perguntas dentro de um silêncio de entorno ao patíbulo à hora da 

machada. Limites da Paraíba. Pontos extremos. Superfície. População. (...) (NAVA. 

1976, p.12) 

 

Importa observar a impossibilidade de resumirmos o ensino secundário ao Colégio 

Pedro II. Consultando a obra do sociólogo Gilberto Freyre (2004), Ordem e Progresso, a qual 

faz parte da conhecida trilogia a respeito da sociedade patriarcal brasileira, composta ainda de 

Casa Grande e Senzala e Sobrados e Mucambos, conhecemos múltiplas vivências de 

estudantes, as quais transparecem dos depoimentos colhidos pelo autor.
26

 

Os Colégios Abílio, em Niterói; Kopke, no Rio de Janeiro; A Escola Americana, em 

São Paulo, são algumas das instituições citadas por personalidades como Astrogildo Pereira 

Duarte da Silvia,
27

 Octavio Tarquínio de Souza
28

 e Antonio Carlos Pacheco e Silva
29

. Se for 
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verdade em que muitos depoimentos cita-se um método pautado na chamada decoreba, em 

outros como o de Otávio Tarquínio e Antônio Carlos Pacheco e Silva vislumbramos alguns 

indícios de mudança no que se refere ao ensino de geografia. Se não vejamos o que diz Otávio 

Tarquínio sobre os seus tempos de estudante no Colégio Kopke: “Dos professores, guardo boa 

lembrança de Temístocles Sávio, oficial da Marinha que ensinava geografia com uma vara na 

mão, apontando sempre grandes mapas (...)” (SOUZA, Otávio Tarquínio de. apud FREYRE, 

Gilberto, 2004.p.390)  

Outro depoimento que chama atenção é o de Antônio Carlos Pacheco e Silva, 

estudante da Escola Americana, escola protestante instalada em São Paulo. 

 

Em Geografia, os compêndios seguidos na Escola Americana eram os de Lacerda e 

os Scrosoppi; mas era também um ensino com seu aspecto prático e eficiente, novo 

para o Brasil: os alunos deviam “fazer mapas”, localizando nesses seus mapas os 

rios, montanhas e cidades principais. (PACHECO E SILVA Apud FREYRE, 

2004.p.412) 

 

Ora, se sinalizamos a existência de múltiplas experiências de escolarização no período 

da Primeira da República, por que ficarmos restritos aos programas do Colégio Pedro II, 

chamado na época de Ginásio Nacional? Se assim procedemos deve-se ao fato do colégio ter 

servido de modelo para as demais instituições do ensino secundário existentes no país. Ou 

pelo menos era esta a intenção dos legisladores das várias reformas promulgadas nas 

primeiras décadas do século XX: as já referidas reformas Benjamin Constant (1890), 

Rivadavia Correa (1911) e João Luiz Alves – Rocha Vaz (1925), mas também devemos 

mencionar a Reforma Epitácio Correa (1901) e a Reforma Carlos Maxilimiano (1915). 
30

 

Além disto, cabe não esquecer a relação entre o Colégio Pedro II e a intelectualidade 

atuante na Primeira República. Só para citar alguns nomes, associados à produção de manuais 

didáticos e ao pensamento social, vale mencionar os nomes de João Ribeiro, Capistrano de 

Abreu e Carlos Delgado de Carvalho.  
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Ainda no que se refere à legislação educacional, não é possível passar em branco sobre 

a Constituição de 1891,
31

 Conforme o texto constitucional, as educações primárias e 

secundárias eram de competência dos Estados, ao passo que a educação superior era de 

responsabilidade da União. Esta também se incumbiria da educação secundária no Distrito 

Federal e neste sentido foram implementados vários regulamentos, a exemplo do 

Regulamento de número 2.857, o qual subsidiou o Programa de Ensino do ano de 1898.  

Parece-nos, assim, que o Colégio Pedro II mantinha o “status” obtido durante o regime 

imperial, quando foi fundado em 1838 e passou a funcionar na antiga sede do Colégio São 

Joaquim. Apesar da mudança de nome para Ginásio Nacional, a instituição continuava a 

funcionar como estabelecimento de ensino voltado para a formação de uma elite, embora 

especialistas em História da Educação como Jorge Nagle (2006)
32

 assinalem que, na verdade, 

o Colégio era tomado como uma instituição direcionada aos exames necessários a entrada dos 

alunos nos Cursos Superiores.  

Houve sim bastante oscilação nas concepções norteadoras das reformas educacionais 

sobrecitadas. Se a Reforma Benjamin Constant tinha por objetivo a transformação do ensino 

secundário em uma etapa formativa, a Reforma Rivadavia Correa reduz o curso e redireciona 

o currículo tendo em vista a preparação para os exames que permitiam a entrada nos cursos 

superiores, extinguindo o certificado de Bacharel em Ciências e Letras,
33

 

Feitas estas observações a respeito do contexto da Primeira República no que se refere 

ao âmbito educacional, seguiremos para a análise das representações do território e da 

natureza do Brasil nos programas de ensino do Colégio Pedro II. Sendo assim, nossa 

perspectiva se aproxima, vale apontar ainda uma vez, das chamadas teorias pós-críticas do 

currículo, na medida em que estas os consideram enquanto textos veiculadores de discursos 

acerca do gênero, da etnia, da cultura e por que não do território.  

Nesta medida, a metodologia empregada neste capítulo não difere daquela empregada 

no capítulo anterior. Da mesma forma como procedemos com os manuais escolares, estamos 

pensando os currículos como uma das faces do pensamento social da Primeira República, 
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embora reconheçamos as diferenças entre um texto normativo como são os currículos e textos 

de caráter mais reflexivo ou literário, a exemplo de Os Sertões e Triste Fim de Policarpo 

Quaresma.  

Logo, sempre que for possível, aproximaremos os currículos de Geografia de outros 

textos produzidos no período da Primeira República, a exemplo dos citados no parágrafo 

anterior. A lembrança do livro de Lima Barreto está relacionada a interpretações que dele 

fizeram autores como Nicolau Sevcenko (2003),
34

 Luciana Murari (2009)
35

 e Lucia Lippi de 

Oliveira (1990) no sentido de um olhar crítico e ao mesmo tempo “simpático” à ideologia 

ufanista. 
36

 

 

1.2 O programa de ensino de 1898 

 

 

Naquele contexto, o currículo do Colégio Pedro II, então Ginásio Nacional, era 

seccionado em dois cursos: o curso realista e o curso clássico. Enquanto o curso “realista” 

tinha a duração de seis anos, o curso clássico durava sete e entregava aos aprovados no exame 

de madureza o grau de Bacharel em Ciências e Letras. Pelo que pudemos depreender da 

consulta aos programas, havia disciplinas em comum para os dois cursos, também chamadas 

de “cadeiras”: Aritmética, Português, Álgebra, Francês, Alemão, Desenho, Música, Ginástica, 

Botânica e Zoologia, Biologia, Mineralogia, Física e Química, História Universal, História do 

Brasil, Geografia e Geografia do Brasil. Para além destas matérias, os alunos do curso 

“clássico” acompanhavam aulas de Latim e Grego.  

Deste modo, embora os já referidos historiadores da educação tenham apontado o 

insucesso da Reforma Benjamin Constant devido ao caráter enciclopédico que teria 

imprimido no currículo do ensino secundário, verifica-se que o Colégio Pedro II manteve o 

currículo extenso, o qual misturava as ciências naturais e as ciências humanas. João Cardoso 

Felix Palma e Jorge Nagle (2006) acentuam a influência positivista na elaboração da Reforma 

Benjamin Constant, a qual está indiciada pela presença de “cadeiras” como biologia, Física e 

Química, Zoologia e Botânica.  

                                                 

 
34

 SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira República. São 

Paulo; Companhia das Letras, 2003.  
35

 MURARI, Luciana. Natureza e cultura no Brasil, 1870-1920. São Paulo: Alameda, 2009.  
36

 OLIVEIRA, Lucia Lippi de. A questão nacional na Primeira República. São Paulo: Brasiliense, 1990. 



26 

 

Em relação a este tópico, poderíamos tracejar uma relação entre o currículo e o 

pensamento social vigente na Primeira República, na medida em que historiadores como 

Dominich Miranda de Sá (2006) 
37

 atentam para os debates travados contra uma literatura 

aproximada à retórica, sempre lembrando como a geração dos primeiros anos da República se 

formou a partir de um cabedal cientificista nutrido por teorias como o positivismo, o 

liberalismo de Herbert Spencer e o darwinismo. 
38

 

Devemos ainda uma menção a Amaro Cavalcanti, pois ele foi um dos responsáveis 

pela elaboração do Regulamento de número 2.857, o qual subsidiou o Programa de Ensino de 

1898. Pela biografia apresentada no site do Supremo Tribunal Federal sabe-se que Amaro 

Cavalcanti nasceu na então província do Rio Grande do Norte em 1849, sendo que o dado 

mais interessante de sua vida foi a viagem realizada aos Estados Unidos sob pretexto de um 

estudo das condições do ensino naquele país, período no qual Amaro Cavalcanti acabou 

estudando Direito na Universidade de Albany. Mas sua atuação em relação à educação não 

terminou pelo estágio norte-americano, pois o advogado potiguar foi professor de Latim do 

Colégio Pedro II e Diretor Geral de Instrução Pública do Rio Grande do Norte. Já nos tempos 

da República, foi titular da pasta do Ministério da Justiça e dos Negócios Interiores, quando 

do Governo Prudente de Morais, sendo nomeado em 1897. 
39

 

Todavia, não é matéria fácil a correlação entre a trajetória de Amaro Cavalcanti e a 

elaboração da legislação referente ao Colégio Pedro II. Já dissemos que o currículo mantém-

se extenso e enciclopédico, embora inclua matérias de pendor cientificista como Biologia, 

Mineralogia e Zoologia. Estas caminham ao lado de “tradições” do Colégio Pedro como a 

História, a Geografia e o ensino de línguas clássicas como o Latim e o Grego. Temos aí uma 

mistura entre os novos tempos e os tempos de antanho, o que de certa maneira “reflete” o 

trânsito de Amaro Cavalcanti entre as novas metodologias de ensino de inspiração norte-

americana e o ensino de Latim.  

A trajetória de Amaro Cavalcanti, aliás, se parece com a do jurista baiano Rui 

Barbosa. Em 1882, Rui Barbosa escreve um Parecer sobre o estado da educação no Brasil e 

nele sugere uma renovação nos métodos de ensino, com a adoção do chamado método 

intuitivo ou “lição de coisas”. A respeito disso, o texto de Alexandra Schuler e Ana Maria 
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Magaldi (2008) 
40

 informa que tal método pautava-se no estímulo aos sentidos dos alunos 

através da observação dos fenômenos estudados a partir de materiais como mapas, globos 

terrestres e coleções de insetos.  

A nosso ver, o debate entre o método de ensino intuitivo e o método “tradicional” se 

traduz num conjunto maior de transformações pelas quais o Brasil passava a partir do final do 

Império. Acreditamos que o embate entre o “novo” e o “velho” na educação era também a 

disputa entre uma tradição européia e uma tradição norte-americana, a qual vai se desdobrar 

no início do período republicano pelas mãos de um Eduardo Prado
41

 e de um Raul Pompéia,
42

 

o primeiro representando a epopéia lusíada e o segundo dignificando as conquistas da 

República norte-americana. 
43

 Para Pompéia, era necessário que a República apagasse a 

marcas da colonização portuguesa e se aproximasse dos Estados Unidos, entendido como 

sinônimo da modernidade, ao passo que Eduardo Prado, na Ilusão Americana, critica os 

Estados Unidos e se mantêm fiel à tradição liberal emanada da Inglaterra e Portugal, 

lembrando-se que o livro de Eduardo Prado fora escrito no momento em que o Brasil vivia o 

governo autoritário do Marechal Floriano Peixoto. 
44

 

Porém, não podemos esquecer as viagens realizadas pelo Imperador Dom Pedro II aos 

Estados Unidos por conta da Exposição Universal da Filadélfia de 1876, o que denota a 

dificuldade de empregarmos as mesmas dicotomias usadas pelos intelectuais republicanos 

para estabelecer uma distância entre o regime republicano e o monárquico. Cabe, pois, uma 

referência aos empreendimentos científicos realizados no decorrer do século XIX, a exemplo 

do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro (IHGB), a Sociedade de Geografia do Rio de 

Janeiro (SGRJ) e a Comissão Geológica de São Paulo, os quais estavam voltados para o 

conhecimento de nossas origens históricas e o “descobrimento” de nosso território.  
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Ainda no que tangencia as referidas instituições, não podemos esquecer o seu papel 

como espaços de sociabilidade e projeção da intelectualidade atuante nas primeiras décadas 

do regime republicano. Basta notar, por exemplo, as marcas encontradas nos livros didáticos  

as quais dizem da participação de Sebastião Paraná no Instituto Histórico Geográfico 

Brasileiro e nos diversos Institutos estaduais congêneres. Carlos Delgado de Carvalho, 

embora o seu manual não informe, também foi membro da Sociedade de Geografia do Rio de 

Janeiro.  

No que se refere à disciplina de Geografia, esta era ensinada a partir do 1º ano e 

prosseguia até o 7º ano, embora nos dois últimos anos houvesse uma recapitulação geral dos 

conteúdos, notadamente aqueles condizentes com o Brasil. Pelo observado no programa, há 

uma inclinação patriótica nos conteúdos. Vejamos assim o que aprendiam os alunos do 

segundo ano em Geografia. 

 

Geographia política. Exercícios de cartographia. Situação, limites, descrição 

physica, população, governo, religião, língua, divisão administrativa, produções, 

commercio, indústria, vias de communicação e cidades principaes dos seguintes 

paizes: 

1. Brazil 

2. Republica do Paraguay 

3. Republica do Uruguay 

4. Republica da Argentina 

5. Republica do Chile 

6. Republica da Bolívia 

7. Republica do peru 

8. Republica do Equador 

9. Republica da Colombia 

10. Republica da Venezuela 

11. Guyanas 

12. Antilhas 

13. America Central 

14. Mexico 

15. Estados Unidos da America do Norte 

16. Confederação Canadiana 

17. Inglaterra e possessões 

18. Dinamarca e possessões 

19. Suécia e Noruega 

20. França e possessões. Principado de Mônaco (PROGRAMA DE ENSINO DE 

1898 Apud LORENZS; VELCHIA, 1998. p. 165) 

 

Ao lançarmos o primeiro olhar, não identificamos maiores diferenças entre o programa 

de ensino e os livros didáticos de geografia publicados no período da Primeira República, 

notadamente aqueles de Joaquim Maria de Lacerda e Sebastião Paraná, os quais serão 

analisados com mais vagar no próximo capítulo. Isto é fácil de entender, na medida em que os 

compêndios eram pautados nos currículos. Assim, para os formuladores do programa, 

conhecer os países era saber identificar as características principais, começando pelos traços 
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físicos e terminando nos humanos. Outro ponto a ser observado diz respeito ao papel 

destacado pela Geografia dos países americanos, o que se estende por um contexto no qual a 

América Latina vai adquirindo importância pela obra de nomes como o do paranaense 

Francisco José da Rocha Pombo, autor de História da América, e do próprio Manuel Bonfim, 

cuja obra mais conhecida tem justamente por título America Latina: males de origem.  

No terceiro ano, os alunos aprendiam Geografia do Brasil. Da mesma forma, os 

conteúdos se iniciavam pelos caracteres físicos do país e depois passavam aos humanos. 

Logicamente, as descrições eram mais detalhistas do que aquelas do curso ministrado no 

segundo ano, visto que a 6ª cadeira era voltada especificamente ao Brasil e não a Geografia do 

Brasil. Vejamos então a listagem dos conteúdos. 

 

1. Posição astronômica, limites, dimensões do Brazil 

2. Littoral do Brasil 

3. Aspecto physico  

4. Partes de mar, bahias, portos e estreitos 

5. Partes de terra, ilhas e cabos 

6. Sistema orographico 

7.Sistema hydrographico interior. Potamographia 

8. Climatologia. Salubridade 

9. Estrutura geológica: mineralogia. Flora. Fauna 

10. Agricultura. Indústria. Comércio. 

11. Viação. Telegraphos. Correios 

12. Systema de Governo. Administração 

13. População. Etnographia. Colonização 

14. Corographia da Capital Federal e dos Estados. (PROGRAMA DE ENSINO DE 

1898 Apud LORENZS; VECHIA, 1998. p. 167)  

 

Em relação à primazia dos caracteres físicos, é um tanto arriscado apontar somente 

para o determinismo geográfico. Sem dúvida, não é possível nos olvidarmos da estrutura de 

um livro como Os Sertões, de Euclides da Cunha. Tratando-se de um relato dos conflitos 

ocorridos na região de Canudos, a obra começa por uma descrição da Terra e desemboca nos 

aspectos etnográficos para, por fim, narrar os embates entre a população do arraial baiano e as 

tropas republicanas. Da mesma forma Sílvio Romero, ao estudar a História da Literatura 

Brasileira, advertia para a necessidade de levarmos em conta a raça, o meio e o momento.  

Ou então, vale mencionar o opúsculo ufanista do Conde Afonso Celso, que entre os 

motivos listados para nos orgulharmos de nossa pátria colocou em primeiro lugar a 

exuberância de nosso mundo natural. Havia, pois, duas tradições em disputa: uma que 

colocava na natureza e no tamanho do território um motivo de destaque do Brasil frente a 

outras nações e a outra que assumia a natureza tropical como um entrave ao desenvolvimento 

do Brasil. No caso dos discursos geográficos e suas relações com a escola, some-se a tradição 
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criada pela obra de Ayres de Casal, Corografia Brasílica, lançada em 1817. Esta obra serviu 

de modelo, como salienta a pesquisa de Jeane Medeiros da Silva (2012), para os manuais 

escolares de Geografia que seriam lançados no século XIX e mesmo no início do XX, sendo 

toda ela pautada nas descrições do meio físico brasileiro.  

Esta tradição “corográfica” das representações da natureza brasileira foi um dos alvos 

da crítica de Afonso Henrique de Lima Barreto no Triste fim de Policarpo Quaresma. Na 

primeira parte do romance, Policarpo Quaresma é um funcionário público que habita o 

subúrbio do Rio de Janeiro e aprende o Brasil pelos livros, fato que é alvo da zombaria de 

seus vizinhos. Logo nas páginas iniciais, Policarpo Quaresma é descrito como um patriota 

com as seguintes palavras. 

 

Durante os lazares burocráticos, estudou, mas estudou a Pátria, nas suas riquezas 

naturais, na sua história, na sua geografia, na sua literatura e na sua política. 

Quaresma sabia as espécies de minerais, vegetais e animais, que o Brasil continha; 

sabia o valor do ouro, dos diamantes exportados por Minas, as guerras holandesas, 

as batalhas do Paraguai, as nascentes e o curso de todos os rios. (BARRETO, 2002. 

p. 16) 

 

Não é possível esquecer o caráter autodidata da formação da personagem criada por 

Lima Barreto. Entretanto, o rol dos conhecimentos que entusiasmava Policarpo Quaresma era 

semelhante aos conteúdos selecionados para os programas do colégio Pedro II: os rios, as 

montanhas, a flora e a fauna eram os elementos que interessava recortar do território 

brasileiro, conquanto este também integrasse os caracteres humanos do Brasil.  

Logo, seria possível afirmar que a Geografia representava o papel da Sociologia no 

sentido de apresentar aos alunos o Brasil do presente, sem esquecer a primazia dos caracteres 

físicos sobre os humanos. Acreditamos ainda que a organização do currículo tal como descrito 

acima tinha o intuito de dar aos alunos um quadro das potencialidades e realizações da 

“civilização”.  

 

 

1.3 O programa de ensino de 1912 
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O programa de ensino de 1912 foi lançado no ano subquente à Reforma Rivadavia 

Correa. De acordo com o texto “O Colégio Pedro – História e Identidade”, 
45

 a Reforma de 

1911 teria como propósito a desoficialização do ensino secundário e a extinção de todo um 

aparato de insígnias medievais baseado em diplomas e títulos. Em relação ao currículo do 

Colégio Pedro II, o texto aponta para a redução no número de matérias e um ensino voltado 

para o lado prático em vez do “ornamental”.  

No ano de 1912, o currículo passa a ser organizado não mais por anos e sim pelas 

matérias. Assim, temos Português em quatro séries; Francês em três séries; Inglês em três 

séries; Alemão em três séries; Latim em duas séries; Grego em duas séries; Geografia em três 

séries; Matemática em Quatro Séries; Física e Química em duas séries; História Natural em 

duas séries, sendo que na primeira os alunos tinham aulas de Biologia e na segunda de 

Zoologia, Botânica, Geologia e Mineralogia; Higiene em uma série; Instrução Cívica e 

Noções Gerais de Direito; Desenho em quatro séries e Ginástica em Quatro Séries.  

Em relação ao programa anterior, é mister citar as semelhanças, como por exemplo, a 

manutenção de disciplinas como Francês, Alemão, História, Geografia, Ginástica, Desenho, 

Zoologia, Botânica, Geologia e Mineralogia. Ressalte-se ainda a continuidade do Grego e 

Latim. Isto é, por mais que se esforçasse em enxugar o currículo do Pedro II, o currículo 

mantinha a extensão e algumas insígnias da tradição, ou como quer Dominique Julia, de uma 

cultura escolar herdeira, não seria forçoso dizer do ensino jesuíta.  

Contudo, não devemos menosprezar as diferenças entre o programa de 1898 e o 

programa de 1912. Realmente, houve uma redução no conteúdo das matérias como é o caso 

de Zoologia e Mineralogia além da inserção de orientações práticas aos professores como é 

possível observar no caso de Português. Tão substancial quanto estas mudanças são a inclusão 

de matérias como Higiene e Instrução Cívica e Noções de Direito. Vejamos os conteúdos 

selecionados para esta última disciplina. 

 

I – Justificação da instituição da cadeira. Utilidade e necessidade desta. 

II- Direito. Dever. Justiça. Costume e Lei. Distinção entre a moral e o Direito. 

Divisões do Direito. Legislação. Códigos  

III – Sociedade. Povo. Nação. Estado: independência, território, governo, 

constituição 

IV – Formação da pátria brasileira 

V- Nacionalidade. Nacional e estrangeiro. Cidadão, seus direitos e deveres. Deveres 

do Estado para com o cidadão. Das qualidades de cidadão brasileiro: acquisição, 
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suspensão, perda, recquisição do título de brasileiro. Da condição de estrangeiro no 

Brasil. 

VI – Civismo. Patriotismo. Cosmopolitismo. Solidariedade humana. Fraternidade. 

VII – Symbolos nacionais. Bandeira. Escudo. Himno  

VIII- Culto cívico. Tradições. Datas e festas nacionaes. Vultos e factos gloriosos. 

Homenagens e honras publicas. (PROGRAMA DE ENSINO DE 1912 Apud 

LORENZS; VECHIA, 1898. p.196) 

 

Para entender a inclusão de uma disciplina como Instrução Cívica, poderíamos 

começar pelo propositor da Reforma Rivadavia Correa. Nascido em Santana do Livramento 

em 1886, Rivadavia Correa da Cunha diplomou-se em Direito pela Faculdade do Largo de 

São Francisco em São Paulo, tendo atuado como Deputado Federal em 1895 e no Ministério 

da Justiça e Negócios Interiores entre 1910 e 1913, tendo sido ainda nomeado prefeito do 

Distrito Federal entre 1914 e 1916. Consta ainda que Rivadavia Correa atuou em jornais 

republicanos e abolicionistas ao lado de homens como Raul Pompéia e Coelho Neto.  

No período em que promoveu a Reforma, Rivadavia Correa atuava junto ao Presidente 

Hermes da Fonseca, sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca e um representante das 

classes militares brasileiras. De acordo com Carlos Roberto Jamil Cury (2009),
46

 tanto 

Hermes da Fonseca quanto Rivadavia Correa seriam tributários do positivismo de August 

Comte.  

Sobre o positivismo, sabe-se que esta teoria da sociedade, elaborada pelo supracitado 

Augusto Comte, preconizava um Estado positivo sustentado numa ciência livre de ideologias 

e ilusões. No que tange à sociedade, os autores citados comparavam esta a um organismo e 

defendiam que cada indivíduo deveria encontrar seu lugar no corpo social. Para tanto, fazia-se 

necessário o ensino de virtudes cívicas e patrióticas por meio de festas e da escola. Assim, 

embora os pesquisadores da História da Educação chamem atenção para as medidas tomadas 

por Rivadavia Correa no sentido de desoficialização do ensino, não seria forçoso intuir a 

influência do ideário positivista no currículo do Colégio Pedro II, pelo menos no que se refere 

à disciplina Instrução Cívica.  

No que interessa ao tema desenvolvido nesta Tese, observamos a palavra território 

incluída dentro do tema maior Estado. Ou seja, segundo os organizadores do Programa de 

1912, o território pertencia ao Estado, e junto com a constituição, a independência e o 

governo eram um dos seus elementos formadores.  Também vale observar que ainda se trata 

de conceituações e em seguida virá o tópico concernente à formação da pátria brasileira.  
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A correlação entre o Estado e o território também alude ao nome do geógrafo alemão 

Friedrich Ratzel, cujo pensamento geográfico teria surgido no contexto da Guerra Franco-

Prussiana. Para Ratzel, o Estado, a fim de garantir sua soberania, deveria tomar posse do 

“espaço vital”, e por isso seus interpretes o colocaram na linha do projeto expansionista 

encetado pelo Estado alemão.  

Todavia, o fato da disciplina ser nomeada de “instrução cívica” nos leva na direção de 

outro conjunto de escritos, típicos das primeiras décadas do século XX. Estamos nos 

referindo, por suposto, à chamada Literatura cívico-pedagógica, cujos nomes principais foram 

Olavo Bilac, Coelho Neto, Manoel Bonfim e Júlia Lopes de Almeida. Ainda dentro do 

contexto da década de 1910, notadamente após a Primeira Guerra Mundial, o nacionalismo 

vai se desdobrar em vários movimentos como a Liga de Defesa Nacional, a Ação Social 

Nacionalista, além de periódicos como a Revista do Brasil, dirigida pelo escritor paulista 

Monteiro Lobato. 
47

 

Patrícia Hansen (2007),
48

 uma das estudiosas da literatura cívico-pedagógica, adverte 

sobre o caráter excludente deste gênero, na medida em que, conforme ela, os escritos de 

Olavo Bilac e Coelho Neto privilegiariam uma infância branca e masculina, a qual 

obviamente não corresponderia à totalidade da nação. Levando em conta a apreciação de 

Hansen, não podemos deixar de citar que o Pedro II não era um colégio aberto a quaisquer 

tipos de alunos.  

Devemos agora nos voltar para os programas de Geografia. Conforme dissemos 

anteriormente, a Geografia foi ensinada em três séries com três horas cada. Na primeira das 

séries, o conteúdo abarca uma introdução à ciência geográfica e a descrição das características 

de cada um dos continentes. 

 

1.Geographia, suas divisões, o globo terrestre, suas dimensões 

2. Círculos da esphera terrestre, equador, paralellos, meridianos 

3. Escala 

4.Latitudes e Longitudes 

5. Rosa dos ventos, pontos cardeaes e collateraes 

6. Orientação pelo nascer do sol, bussula 

7. Partes liquida e sólida da terra, denominações de suas diversas formas 

8. Oceanos, mares, correntes oceânicas 

9. Europa, posição astronômica, limites, dimensões, clima e producções 
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10. Paizes da Europa, seus mares, golphos, estreitos, ilhas, penínsulas, isthmos, 

cabos 

11.Orographia e potamographia da Europa 

12. America, posição astronômica, limites e dimensões, clima e produções 

13. Paizes da América, seus mares, golphos, estreitos, ilhas, penínsulas, isthmos e 

cabos 

14.Orographia e potamographia da América 

15.Brazil, posição astronômica, limites, dimensões, litoral, clima e produções 

 ( PROGRAMA DE ENSINO DE 1912 Apud VECHIA; LORENZ, 1998.p.189)  

 

 No programa transcrito acima, o qual abrange 24 itens e inclui a descrição dos mesmos 

elementos nos continentes da África, Ásia e Oceania, o Brasil é o único país que merece um 

ponto específico. No caso da primeira série, os autores escolheram privilegiar apenas os 

elementos concernentes às características físicas como o litoral e o clima. Na série seguinte, o 

ensino voltava-se à Geografia Política e organizava-se da seguinte forma. 

 

1.Geographia política, formas sociaes, estados, formas de governo. 

2. Noções de etnographia, raças humanas, línguas e religiões  

3. Noções de geographia econômica e de estatística política e commercial 

4. Grécia antiga, noções históricas e geographicas 

5.Grecia moderna e Turquia 

6.Roma antiga, noções históricas e geographicas 

7.Geographia política, situação, limites, superfície, população, governo, religião, 

divisão administrativa, população, commercio, industria, vias de comunicação, 

cidades importantes da Itália 

8. Idem da França 

9. Idem da Hespanha 

10. Idem de Portugal 

11. Idem da Suissa e Bélgica e noções da Roumania e Montenegro 

12. Germânia antiga, noções históricas e geographicas 

13. Geographia política, situações, limites superfície, população, religião, língua, 

divisão administrativa, producção, commercio, industria, commercio, industria, vias 

de comunicação, cidades importantes e notícia histórica da Alemanha 

14.Idem da Inglaterra 

15. Idem da Austro-Hungria 

16. Idem da Hollanda 

17. Idem da Rússia, noções da Sérvia e Bulgária 

18. Idem da Suécia e da Noruega 

19.Idem da Dinamarca 

20. Idem do Brasil (PROGRAMA DE ENSINO DE 1912 Apud VECHIA; 

LORENZ; 1998. p. 189)  

 

Passando agora aos conteúdos ministrados na terceira série, verificamos uma ênfase 

maior no Brasil, primeiro com a descrição das características de cada um dos Estados 

(“situação”, “superfície”, “limites”, “aspecto physico”, “clima”, “salubridade”, “orographia”, 

“potamographia”, “noticia histórica” e “governo”) e em seguida com características gerais do 

país, principalmente aquelas de teor pragmático como “portos de primeira ordem”, 

“cabotagem”, “Clima e salubridade”, “portos de primeira ordem”, “cabotagem”, “Clima e 

salubridade”, “Agricultura, indústria e commercio”, “Correios e telegraphos”, “Etnographias e 
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colonização do Brasil”; para finalizar com conteúdos vinculados à astronomia (“Luas”, 

“movimentos e marés”, “Systemas planetários”, “Eclipses”) 

Entre os pontos selecionados para constar do programa, cabe um destaque para 

“clima” e “salubridade”. Veja-se que este se repete nas três séries nas quais o ensino de 

Geografia era ministrado e em todas elas os organizadores do programa se preocuparam em 

transmitir conhecimentos sobre o clima brasileiro. Se recordarmos do capítulo anterior, vemos 

como o problema do clima era central para a intelectualidade da Primeira República, 

notadamente após o contato de nossos homens de letras com as teorias científicas européias. 

A partir da década de 70, escritores como Silvio Romero e Araripe Júnior debatiam a 

possibilidade de desenvolver uma civilização sob o sol dos trópicos.  

Outro eixo do debate acerca do clima e da salubridade estava alicerçado nas 

Faculdades de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro, conforme assinala Lilia Moritz 

Schwarz (1993). 
49

 Fundadas quando da chegada da corte portuguesa ao Brasil, as duas 

instituições de ensino médico estiveram relacionada à fundação de periódicos médicos como a 

Gazeta Médica da Bahia e o Brasil Médico, os quais se voltavam para perspectivas 

diferenciadas: enquanto a medicina baiana estava preocupada com os cruzamentos raciais e 

sua implicação para a degenerescência social, os médicos cariocas se dirigiam para a 

problemática das doenças tropicais, embora não deixassem de lado a questão das raças.  

Havia ainda uma questão prática concernente ao problema do clima e da salubridade: a 

imigração. Como demonstra Lilia Schwarz, os médicos do Rio de Janeiro se preocupavam em 

definir as origens dos imigrantes mais saudáveis, não só para evitar a proliferação das doenças 

como para a constituição de uma população mais saudável. Além do que, inserir dados sobre 

o clima e a salubridade do Brasil e de cada um dos seus Estados era uma forma indireta de 

apologia à própria imigração.  

Ainda no que tangencia o programa de 1912, não houve uma alteração radical em 

relação ao programa de 1898. O território era apresentado aos alunos de forma fragmentada, 

sempre com predomínio dos caracteres físicos sobre os humanos, políticos e econômicos. 

Embora o programa refira-se a métodos novos como aqueles relacionados às cartas 

geográficas, a natureza brasileira era retratada a partir dos seus “pedaços” (rios, montanhas), 

num estilo muito parecido a uma enciclopédia.  
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Por suposto, o caráter descritivo dos currículos de Geografia não deixava de ser uma 

estratégia para alimentar o nacionalismo dos alunos e formar seu caráter cívico, visto que 

propiciava, ainda que de maneira fragmentada, um conhecimento de nossos recursos naturais. 

Logo, para retomar mais uma vez uma referência a André Botelho, tratava-se de um longo e 

constante aprendizado do Brasil. 
50

 

 

1.4 O programa de ensino de 1926  

 

 

O último programa a ser analisado neste capítulo será o de 1926, um ano depois da 

instituição da Reforma João Luís Alves – Rocha Vaz, a última das reformas educacionais da 

Primeira República. Em relação aos programas de ensino, a Reforma designou sua elaboração 

aos professores catedráticos e seu exame caberia à Congregação. Ainda segundo o texto da 

reforma, o objetivo do ensino secundário seria a complementação do ensino primário e 

deveria fornecer aos alunos a cultura média do país no curso com seis anos de duração.  

No que respeita à Geografia, seu ensino seria ministrado nos dois primeiros anos: no 

primeiro ano os alunos teriam aula de Geografia Geral e no segundo as aulas seriam de 

Corografia do Brasil. Constam ainda aulas de Geografia e Trigonometria no 4º ano e de 

Cosmografia no 5º ano. O inciso 6º do artigo 48 diz acerca do ensino de Geografia, de 

História e Literatura. 

 

No ensino da língua materna, da literatura, da geografia e da história nacionais darão 

os professores como temas para trabalhos escritos, assuntos relativos ao Brasil, para 

narrações, descrições, bibliografias dos grandes homens em todos os ramos da 

atividade, selecionando, para os trabalhos orais, entre as produções literárias de 

autores nacionais as que estiverem mais ao alcance dos alunos, para desenvolver-

lhes os sentimentos de patriotismo e civismo. 

Serão excluídas, por seleção cuidadosa, as produções que, pelo estilo ou 

doutrinamento incidentes, diminuam ou não despertem os sentimentos construtivos 

dos caracteres bem formados
51

. 

 

Comparando o programa de 1926 e os programas anteriormente analisados, a 

diferença mais saliente é a inclusão das disciplinas Sociologia e Filosofia bem como a 

inserção de instruções sobre os métodos de ensino. Como exemplo disso, leiamos as 

instruções concernentes ao ensino de Geografia. 
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No “estudo” ou “descripção geral”, o professor examinará os elementos 

geographicos geraes applicados à região considerada. Além disso, em cada região, 

fará pelo menos um “estudo especial”, examinando um aspecto interessante e 

peculiar, importante da região. 

As aulas serão sempre feitas com o auxílio de cartas e numerosos deverão ser os 

exercícios das mesmas e de esboços cartographicos e de mappa mudo, emprestando 

assim, ao ensino, um caráter prático (PROGRAMA DE ENSINO Apud VECHIA; 

LORENZ, 1998. p. 254). 

 

O direcionamento prático do ensino de Geografia e das demais disciplinas deve ser 

incluído no conjunto de reformas que pautaram o campo educacional brasileiro na década de 

20. Tal conjunto de reformas fora iniciado por aquela realizada no Estado de São Paulo por 

Sampario Dória em 1920 e seguiu com as reformas realizadas no Ceará, Bahia, Distrito 

Federal e Pernambuco. Estiveram à frente deste conjunto de ações os chamados intelectuais 

da educação,
52

 homens como Anísio Teixeira (Bahia),
53

 Lourenço Filho (Ceará),
54

 Fernando 

Azevedo (Distrito Federal)
55

 e Carneiro Leão (Pernambuco).
56

 

A historiografia da educação os consagrou como Escola Nova, os apontando como 

renovadores da educação brasileira no sentido da “modernização” dos métodos de ensino, 

inspirados na filosofia pragmatista norte-americana capitaneada por John Dewey. 
57

 Entre 

outros pontos, defendiam uma escola pública universal e laica, a qual deveria substituir os 

métodos sustentados na memorização por aqueles destinados ao desenvolvimento dos 

sentidos e da intuição dos alunos, o que os aproximaria, aliás, das reformas preconizadas pelo 

Parecer elaborado em 1882 por Rui Barbosa.  
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Contudo, como demonstra o já mencionado artigo de Alessandra Schueller e Ana 

Maria Bandeira Magaldi,
58

 faz-se necessária uma revisão da história da educação na Primeira 

República. No que respeita a esta revisão, as autoras ressaltam dois pontos: a necessidade de 

questionar tanto o “vazio” que teria caracterizado a educação no contexto do Império quanto 

relativizar o propalado fracasso das empreitadas educacionais da Primeira República. Não 

queremos nos alongar no assunto, mas dois exemplos de que as primeiras décadas 

republicanas não seriam perdidas consistem na profusão dos livros didáticos produzidos no 

período e a divulgação dos debates educacionais na obra de José Veríssimo
59

 e Manoel 

Bonfim.  

Outro ponto interessante é que mesmo num programa produzido no ano de 1926, 

período no qual as reformas de ensino encontravam-se em desenvolvimento, o tom cívico-

patriótico não deixava de estar presente, assinalando as continuidades entre dois momentos da 

escolarização republicana, tais como delineados por Jorge Nagle: aquele do “entusiasmo 

pedagógico” e aquele da Escola Nova.  

Se nos voltarmos agora para o ensino de Geografia, a década de 20 não ficou atrás nas 

tentativas empreendidas no sentido de renovar a disciplina. Um dos exemplos disto foi a 

iniciativa capitaneada por Carlos Delgado de Carvalho e Everardo Adolpho Backheuser no 

sentido de criar o Curso Superior Livre de Geografia, a qual chegara a funcionar entre os anos 

de 1926 e 1927. Sem menosprezar as iniciativas dos dois professores, devemos retomar o 

texto de José Veríssimo de 1890 e verificar que já naquela ocasião o crítico literário advogava 

a reforma do ensino geográfico em capítulo do seu livro A Educação Nacional. 

 

É urgente cuidemos em reformar o nosso ensino geográfico, especialmente o da 

geografia pátria. Do conhecimento que dela tivermos depende igualmente a nossa 

afeição e prendimento a ela. Não basta, porém, por nos programas o parágrafo 

Corografia do Brasil, é preciso que programas detalhados, inspirados no método 

hodierno do ensino geográfico, professores capazes e uma constante vigilância dos 

funcionários prepostos à direção e fiscalização do ensino, como a de todos os 

cidadãos, faça uma realidade do ensino da geografia pátria. (VERÍSSIMO, 2013, p. 

130) 

 

A reforma do ensino geográfico defendida por José Veríssimo desdobrava-se em 

medidas práticas como a reforma dos livros didáticos e a aquisição de mapas por parte das 

instituições escolares. Conforme observamos no programa de 1912, estas medidas foram 
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realizadas em parte, bastando lembrar que naquele ano o uso de mapa era usado como base 

para o professor descrever os continentes e os países. No programa de 1926, como lemos 

anteriormente, havia instruções mais explícitas quanto ao uso das cartas geográficas em sala 

de aula. Por outro lado, houve uma considerável produção de atlas voltado para o público 

escolar, como aqueles listados no catálogo da Livraria Francisco Alves.  

Entre os atlas localizados na seção de Cartografia da Fundação Biblioteca Nacional, 

por exemplo, caberia uma citação às duas edições do Atlas Escolar, editado pela Francisco 

Alves e de autoria de Júlio Monteiro; para não falar do Mapa do Brasil para as escolas 

primárias e o Mapa do Brasil político e econômico, também da autoria de Júlio Monteiro.  

Faz-se necessária a citação ao mapa de Monteiro quando constatamos pela leitura do 

programa do colégio Pedro II ser este um dos livros a servir de base para a disciplina 

Corographia do Brasil, a qual era ensinada no 2º ano perfazendo um total de 80 lições, metade 

voltada para a parte geral e a outra concentrada na parte regional. Vejamos alguns tópicos que 

compunham a parte geral. 

  

Situação geographica – Aspecto geral – Superfície e pontos extremos – A situação 

do Brasil – A posição do Brasil no continente Sul- Americano; dados comparativos.  

Fronteiras terrestres – Typos de fronteiras – Histórico summario de sua formação. – 

Linhas convencionais a demarcar. – Esboço Geographico: Uruguay; a lagoa Mirim; 

Argentina, o Território de missões; Paraguay; Bolívia, o Acre; Peru, Colômbia; 

Venezuela; as Guyanas. – O arbitramento; a obra de Rio Branco.  

Relevo – Aspecto geoglógico – Classificação por systemas orographicos – Mássico 

Atlântico (Serra do Mar, Serra Geral, Mantiqueira) – Mássico Central (Systema 

Goiano, Systema Mato Grossense) – Mássico Nortista – Mássico Guayanense 

Estudo especial da Serra do Mar e da Mantiqueira – Formação, orientação, altitudes, 

gargantas e passos 

Planaltos e planícies – Relações geográficas e intercommunicações entre as bacias 

fluviaes. ( PROGRAMA DE ENSINO Apud VECHIA; LORENZ, 1998. p.254)  

 

Comparando-se estes primeiros tópicos do programa de 1926 com aqueles listados nos 

programas anteriormente analisados, a diferença mais nítida é o maior detalhe nos pontos a 

serem ministrados pelo professor, embora ainda vigorasse a descrição de caráter 

enciclopédico. Outro ponto em continuidade com os programas anteriores é a ordem na qual 

se apresentam os conteúdos, sempre partindo dos aspectos físicos para os humanos.  

A nosso ver, as teorias deterministas de base geográfica, as quais nossos intelectuais 

foram aprender nos livros do historiador inglês Henry Thomas Buckle, só vieram a reforçar 

uma cultura escolar pautada no ensino de caráter enciclopédico, na medida em que, a despeito 

do já discutido no capítulo 1, a natureza consistiu em mote essencial para a configuração da 

identidade nacional brasileira.   
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Estamos preocupados em acompanhar as relações entre os currículos de Geografia do 

colégio Pedro II e o pensamento social vigente à época. Por isso passaremos a comentar 

alguns tópicos listados na Parte Regional dos conteúdos. 

 

I – Brasil Septentrional ou Amazônico 

Estados do Pará e do Amazonas, território do Acre 

Descripção Geral: Posições, extensão, aspecto physico, clima e hydrographia. 

Vegetação e recursos naturaes. - Cidades principaes.  

Descrição especial: o rio Amazonas como rede de viação e caminho de penetração. 

A pesca fluvial e recursos econômicos da Amazônia. – A questão da borracha – Os 

campos de creação – Os portos de Manos e Belém. (PROGRAMA DE ENSINO DE 

1926 Apud VECHIA; LORENZ, 1998. p.255) 

 

As outras regiões a serem estudadas segundo o programa de 1926 eram: Brasil Norte - 

Oriental (Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas), Brasil 

Oriental (Sergipe, Bahia, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro; o Distrito Federal), Brasil 

Meridional (São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul) e Brasil Central (Mato Grosso e Goiás).  

Em relação aos programas de 1898 e 1912, organizados a partir dos Estados, a 

organização em regiões era uma novidade significativa. No campo do pensamento geográfico 

strictu senso, é possível nos remeter à figura de Vidal de La Blache, um dos formuladores da 

Escola Francesa de Geografia e responsável pela teoria do possibilismo, isto é, o geógrafo 

francês sustentava que o Estado deveria criar as condições que tornassem possível aos seus 

habitantes a apropriação fortuita das regiões do seu território, na medida em que sua 

concepção era possível aos homens se desenvolverem mesmo em ambientes inóspitos. No que 

tange à temática regional, Vidal dirigiu varias monografias regionais, pois não acreditava na 

possibilidade de se fazer uma descrição da totalidade dos fatos.  

Além do que, o contexto dos anos 1910 e 1920 foi marcado por uma pujante discussão 

de caráter regional no âmbito do pensamento social e da cultura brasileira. O primeiro 

exemplo disto já foi referido no capítulo 2 e consiste dos dois volumes publicados pelo jurista 

e sociólogo Oliveira Vianna, Populações Meridionais do Brasil: o primeiro consistindo num 

estudo do matuto do centro-sul, o segundo destinado aos costumes do campeador rio-

grandense. Sobre a obra de Oliveira Vianna e de Maria Stella Martins Bresciani
60

 faz um 

importante esclarecimento: conforme suas pesquisas indiciam, o olhar de Oliveira Vianna 

para as regiões brasileiras tinha um cunho político no sentido de valorizar a aristocracia rural 

brasileira, notadamente a estabelecida na região de Minas Gerais.  
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Em contraponto à valorização do centro-sul empreendida por Oliveira Vianna, 

Bresciani assinala a existência do Manifesto Regionalista de 1926, um empreendimento do 

sociólogo Gilberto Freyre no sentido de valorizar a cultura nordestina, principalmente aquela 

vinculada a família patriarcal. É neste contexto, aliás, conforme a investigação desenvolvida 

por Durval Muniz de Albuquerque Júnior,
61

 que se teria configurado um conjunto de práticas 

e discursos voltados para a invenção de um homem nordestino.  

Não há no programa de 1926, por suposto, a valorização de nenhuma região em 

detrimento da outra, mesmo porque, conforme é possível ler no inciso da Reforma João Luiz 

Alves-Rocha Vaz, o ensino da Geografia é voltado para a valorização da pátria. Entretanto, 

não deixa de ser significativa a coincidência entre o programa pautado na divisão regional e as 

discussões travadas no seio da intelectualidade por homens como Oliveira Vianna e Gilberto 

Freyre, ainda mais quando se sabe da existência de livros de geografia cujo tratamento do 

território brasileiro vinha embasado nos pressupostos regionais. Estamos nos referindo às 

obras de Elisee Reclus, Estados Unidos do Brasil – Geographia e Estatística, lançada em 1900 

com tradução de Ramiz Galvão; e o Manual de Geographia Elementar, de Manoel Raja 

Gabaglia, lançado em 1905. 

Parece-nos assim que a intrusão da geografia regional foi um tanto retardada se 

compararmos com as datas da publicação das duas obras citadas acima, as quais se junta o 

manual de Carlos Delgado de Carvalho, publicado em 1913. Poderíamos citar novamente as 

reflexões encetadas por Dominique Julia em torno do conceito de cultura escolar, mas 

preferimos tributar a persistência do caráter descritivo da geografia escolar ás articulações 

entre o pensamento social brasileiro e as representações da natureza brasileira, as quais foram 

subordinadas ao tom do Romantismo e ao modelo apontado pela Corografia Brasílica de 

Ayres Alves de Casal, publicada em 1817.  

Antes de por fim ao capítulo, uma última advertência. No correr do texto, chamamos a 

geografia ensinada no Colégio Pedro II, ou pelo menos aquela vislumbrada nos programas 

analisados, de geografia descritiva e enciclopédica. Se a denominamos assim foi que a 

interpretação feita da organização dos currículos nos levou a tanto e não por algum juízo de 

valor radical, que viesse a separar a “Geografia Tradicional” da “Geografia Moderna”. Em 

verdade, a leitura de um analista do pensamento geográfico como Antônio Carlos Robert de 

Moraes nos permite saber que a Geografia elaborada por Karl Ritter e Friedrich Ratzel 
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também incluía a descrição dos fenômenos naturais e humanos encontrados nos diferentes 

territórios, mesmo porque se concebia a Geografia enquanto ciência que visava à síntese dos 

conhecimentos sobre a superfície terrestre.  

.  De todo modo, refletindo junto com Keith Tomas,
62

 poderíamos conectar o caráter 

descritivo da Geografia ensinada no Colégio Pedro II com as mudanças ocorridas na relação 

entre os homens e o mundo natural, principalmente a partir do momento em que os 

naturalistas começaram a busca de uma descrição mais precisa dos elementos da natureza.  

Por outro lado, há de se mencionar o fato de que a mera descrição dos caracteres 

naturais brasileiros não desqualifica o fato dos programas de ensino servirem de orientação a 

uma Geografia escolar de tom cívico-patriótico, ou seja, a disciplina estaria voltada ao 

conhecimento de nossos recursos naturais, no sentido de viabilizar a apropriação racional 

destes recursos. Além do que, ao começar pelos caracteres físicos de nosso país, os programas 

de ensino em nada se afastavam de obras como os Sertões de Euclides da Cunha, cujo relato 

da Guerra de Canudos, sempre é bom lembrar, toma como ponto de partida, a descrição da 

natureza sertaneja.  

Não é toa, então, que os livros didáticos analisados no próximo capítulo, notadamente 

aqueles de Joaquim Maria de Lacerda e Sebastião Paraná, vão se estruturar a partir da 

descrição dos elementos naturais de cada um dos estados da federação, e mesmo o manual de 

Carlos Miguel Delgado de Carvalho, o qual foge desta formula ao propor uma divisão 

regional, não deixa de começar sua Geografia do Brasil pela Geografia Física.   
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2. OS LIVROS DIDÁTICOS DE GEOGRAFIA E O PENSAMENTO SOCIAL NA 

PRIMEIRA REPÚBLICA  

 

  

2.1 INTRODUÇÃO 

 

 

No segundo capítulo desta tese, trataremos de apresentar as interconexões existentes 

entre o pensamento social da Primeira República e o ensino de geografia. Deste modo, nosso 

texto analisa os livros didáticos enquanto veiculadores de representações do território e da 

natureza brasileira, deixando de lado as pesquisas, notadamente aquelas de Jeane Medeiros 

Silva (2012)
63

 e Raimundo Lenilde de Araujo (2012), que
64

 se debruçaram sobre as obras 

didáticas e os currículos para pensarem a constituição da disciplina Geografia no contexto 

brasileiro. Seu suporte teórico encontra-se na História da Educação, mais precisamente 

naqueles autores que desenvolveram os conceitos de cultura escolar e currículo.  

Foi Dominique Julia (2001) 
65

 uma das responsáveis pela reflexão a respeito da cultura 

escolar enquanto o conjunto de normas e práticas que se entrelaçam no funcionamento da 

instituição escolar ao longo dos tempos. Em seu texto, Dominique Julia (2001) defende que o 

olhar do historiador deveria voltar-se para três direções: as normas que regem o 

funcionamento da educação, a formação dos profissionais e os conteúdos ministrados.  

Por que se faz referência às ponderações de Dominique Julia? Acreditamos que isto se 

deve ao fato de termos deparado com manuais escolares cuja estrutura em nada se 

assemelhava às outras reflexões voltadas para o território no período da Primeira República. 

Estamos nos referindo, é claro, aos escritos de um Euclides da Cunha, Capistrano de Abreu e 

Felisbelo Freire. 
66

 

Se a estrutura em nada se assemelha às obras basilares do pensamento social, não é 

possível dizer o mesmo com relação ao conteúdo. Enquanto seja verdade que os livros 

escolares de Geografia não se apóiam numa representação do território cindido em litoral e 

sertão, eles também participavam do esforço da educação cívica e patriótica dos futuros 
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cidadãos republicanos. Baseando-se na descrição dos recursos naturais presentes em cada um 

dos estados da federação, os manuais escolares apresentavam o Brasil aos brasileiros, 

fazendo-os conhecer as potencialidades da terra.  

As investigações mencionadas acima bem como aquela encetada por Circe Maria 

Fernandes Bittencourt (2008) 
67

 situam os livros didáticos como materiais de múltiplas 

dimensões, além de funcionarem como transmissores e organizadores do saber organizado 

pela escola, os livros didáticos seriam ainda produtos comerciais e veiculadores de uma 

ideologia e de uma cultura. No entanto, como já salientado na Introdução a esta tese, 

preferimos nos valer do conceito de representação, delineado pelo historiador francês Roger 

Chartier.   

A pesquisadora, quando analisou os livros didáticos de História no período que vai de 

1810 a 1910, nos permitiu ver os variados graus de interferência do Estado e das editoras na 

confecção dos manuais escolares. Um dos planos da intervenção estatal vincula-se ao fato de 

que tais obras seguiam ou diziam seguir os programas de ensino de instituições como o 

Colégio Pedro II e as Escolas Normais. Na folha de rosto do livro de Joaquim Maria de 

Lacerda lemos, “Para uso das escolas brasileiras”. Por sua vez, Sebastião Paraná nos informa 

sobre Os Estados da República, “Para uso nos gymnasios e nas escolas normais do Brasil”. 
68

 

Esta especificação do público foi uma prática comum nos manuais escolares, como 

constatamos em outras obras de Joaquim Maria de Lacerda listadas no catálogo impresso em 

seu livro. A Geographia da infância é voltada para “uso das escolas primarias”. Já os 

Elementos de Geographia estavam destinados às “classes inferiores da instrução secundária”.  

Outra marca presente nos livros pode ser coletada nos catálogos do editor Francisco 

Alves. Livros como Geographia Elementar de Arthur Tire ou a Corographia do Brasil 

seguiam quase sempre os programas do Colégio Pedro II, lembrando-se que estes eram 

seguidos pelas demais instituições do ensino secundário no país. Tais sinais assinalam o 

pertencimento destas obras a um conjunto maior de impressos com características específicas.  

Entretanto, buscamos nestes compêndios marcas de seu pertencimento a um conjunto 

maior, a saber, o pensamento social. Se lermos as folhas de rosto dos compêndios 

supracitados, ficamos sabendo da vinculação de Joaquim Maria de Lacerda à Arcádia 

Romana. Já no que se refere a Sebastião Paraná, constatamos seu pertencimento a instituições 
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culturais como o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, a Sociedade de Geografia de 

Lisboa e a Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro.  

Ou seja, estamos falando de autores com ampla circulação pelos meios intelectuais da 

Primeira República e que tiveram na educação um dos seus campos de atuação principais. Tal 

atuação se deu seja no âmbito do magistério seja na produção de manuais e livros a serem 

utilizados nas escolas. Os autores de livros didáticos se encontram dentro daquela categoria 

intitulada por Sérgio Miceli
69

 de intelectuais polígrafos, na medida em que seus escritos e sua 

atuação não eram marcados pela especialização. 

 Sebastião Paraná, por exemplo, além de ter escrito Os Estados da República, publicou 

obras diversas como O Guia do Comerciante (1909), O alcoolismo e o jogo (1913), Galeria 

Paranaense (1922), sendo que seu maior sucesso foi O Brasil e o Paraná, obra lançada em 

1903 com reedições em 1925 e 1941. 
70

 Delgado de Carvalho, por sua vez, além de ter escrito 

inúmeras obras de Geografia como O Brasil Meridional (1910), Metereologia do Brasil 

(1916) e Introdução à Geografia Política (1929), escreveu obras na área de História como a 

História Geral em 4 volumes e a História Diplomática do Brasil (1950)  

No que tange a atuação e aos locais de formação, Maria Nicolas (1954) 
71

 informa que 

Sebastião Paraná estudou Direito na cidade do Rio de Janeiro e atuou como professor no 

Ginásio Paranense, na Escola Normal de Curitiba e na Universidade Federal do Paraná, para 

além de ter atuado em instituições como o Arquivo Nacional e a Superintendência Geral de 

Ensino e ter sido membro dos batalhões patrióticos que, durante a Revolta da Armada, 

combateram os “inimigos da República”.  

Por sua vez, Joaquim Maria Lacerda (1838-1886), também formado em Direito, 

participou de atividades literárias na Europa, entre elas uma associação chamada Arcádia. Sua 

produção mais profícua encontra-se na área educacional, na qual se dedicou aos manuais 

escolares como, por exemplo, a Pequena Geografia da Infância (1887), Pequena História do 

Brasil (1883), o Resumo de Corografia do Brasil (1887), Alfabeto Português (1870), 

Enciclopédia Religiosa (1882) e  Thesouro da Infância (1885). 
72
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Além das marcas que indicam o seu pertencimento ao campo intelectual, buscamos 

nos livros didáticos as marcas das leituras feitas pelos autores e as quais teriam conduzido à 

produção das obras. Já no prefácio, Joaquim Maria informa ter se sustentado na consulta aos 

geógrafos franceses como Cortambert, Levassaur e Sardou. Já Carlos Miguel Delgado de 

Carvalho
73

 é bem mais explícito quanto a suas referências: Francisco Inácio Marcondes 

Homem de Mello
74

, Barão de Capanema,
75

 Orville Adalbert Derby
76

, Teodoro Sampaio
77

 e 

Euclides da Cunha.  

Estamos falando de nomes, a exemplo do Barão Homem de Mello e de Euclides da 

Cunha, os quais tiveram nítida atuação na constituição do conhecimento do território 

brasileiro. Trata-se, pois, como afirmou João Marcelo Maia, de representações que circularam 

em múltipos suportes, incluindo-se ai, por que não, os manuais voltados para o ensino da 

Geografia.  

No que tange a estas marcas, a opinião de Jeane Medeiros Silva (2012) é de que estas 

se vinculariam à tentativa de legitimar o autor diante de seus pares. Para referendar a opinião 

de Jeane Medeiros, é necessário nos lembrarmos das muitas resenhas publicadas na imprensa 

sobre os livros didáticos das várias disciplinas. Outro indicativo da circulação destas obras por 

vários espaços é o Prefácio escrito por Oliveira Lima
78

 para o livro de Carlos Miguel Delgado 

de Carvalho.  

Estes prefácios e notas editoriais podem ser tomados ainda como estratégias 

comerciais a fim de valorizar o autor e as obras vendidas. Sabe-se que editoras como a 

Garnier e a Francisco Alves investiram pesado na produção didática, auferindo grandes somas 
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neste mercado que crescia na medida da extensão da rede escolar no final do século XIX e 

início do século XX. 
79

 

Neste sentido, a leitura feita dos livros didáticos atentou para aqueles textos 

localizados à margem do texto principal, como as notas de rodapé. Essas nos trazem indícios 

sobre os diálogos travados entre a produção didática da Primeira República e o pensamento 

social vigente à época. Ou melhor, o que fazemos aqui é incluir os manuais escolares nesta 

República das Letras, tirando um pouco o foco da História da Educação no sentido dos 

currículos e das práticas de ensino e acentuando a produção de idéias e representações sobre o 

território e a natureza brasileiras. 

 

 

2.2 Marcas do ufanismo em Joaquim Maria de Lacerda e Sebastião Paraná 

 

 

Uma dificuldade que se apresentou à pesquisa foi que alguns autores, incluindo o 

próprio Joaquim Maria de Lacerda, muitas vezes não demonstravam suas fontes de 

informação. Suas notas de pé de página da edição de 1905 do Curso Methodico Geographico 

são do seguinte tipo:  

 

1. Como rubins, esmeraldas, saphyras, topázios, granadas, ametystas, ágatas, 

coralinas, chrysolytas, beryllos. 

2. Distinguem-se entre ellas as águas ferruginosas da capital federal, as águas 

gazozas do Baependi, de Lambary, de Cambuquira e de Caxambu em Minas, as 

águas salinas do Itapicurú, as sulfurosas de Araxá, as thermaes de Santa 

Catharina etc. (LACERDA, J.M. 1905, P.348) 

 

Da onde foram tiradas tais informações? O autor não tem o cuidado de informar aos 

seus leitores. Mas isto se deve aos condicionantes do gênero dos manuais escolares?  Sobre 

suas leituras, Joaquim Maria só nos informa no Prefácio que teria consultado as melhores 

obras publicadas na Europa e na América.  

Sobre estas notas vale dizer que são acréscimos para Joaquim Maria de Lacerda 

proferir sentenças acerca das riquezas minerais e naturais do Brasil. Encontramo-las na parte 

aonde o autor faz uma descrição geral do nosso país, a qual se inicia pelo plano da história, 

envereda por características como os limites e passa a descrever dados da geografia humana 
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como a organização política e as religiões. Ainda em relação ao Brasil, o compêndio de 

Joaquim Lacerda traz informações sobre “montanhas”, “baías e portos”, “Lagos”, “Rios”, 

“Clima” e “Produções”, item no qual localizamos as notas citadas. Vejamos agora a descrição 

das nossas riquezas minerais. 

 

Reino Mineral – O Brasil possui minas de ouro (exploradas por companhias 

inglesas): prata, cobre, estanho, chumbo, mercúrio, antimônio, manganesio, carvão 

de pedra etc. O ferro abunda por toda a parte. O Brasil é rico também em diamantes 

e terras preciosas. (LACERDA, J.M.. idem.ibidem) 

 

Além de o pequeno trecho trazer o nome dos minerais encontrados em solo brasileiro, 

destacam-se palavras como “abunda” e “rico”. Trata-se a nosso ver de indícios a aproximar o 

compêndio de Joaquim Lacerda de todo uma matriz do pensamento social brasileiro 

identificada ao ufanismo e a exaltação de nossa natureza. Esta matriz, como já sabemos, ficou 

sob a liderança do Conde Afonso Celso, autor de Por que me ufano de meu país.
80

 

No caso de Joaquim Lacerda, o tom ufanista não ficava restrito à descrição de nossa 

natureza. Acompanhando sua descrição do estado de nosso sistema de ensino, lemos as 

seguintes palavras: “A instrução pública acha-se muito adiantada...”. Este tom de discurso 

achava-se no pólo oposto das críticas ao desenvolvimento de nossa educação feitas a mesma 

época por um José Veríssimo (1890)
81

 e um Manoel Bonfim.   

A edição da qual tiramos esta citação é a oitava e, conforme as pesquisas citadas 

acerca dos livros didáticos de Geografia, o compêndio de Joaquim Lacerda veio a lume no 

ano de 1880. Naquela época, a situação de nosso ensino não era das mais prosperas, pois o 

governo imperial ficara encarregado de administrar o ensino da corte, cabendo às províncias 

autonomia para decidir sobre os respectivos sistemas educacionais. Vamos supor, portanto, 

que o autor tivesse tomado às características da educação na corte e as generalizado para o 

restante do país. Mais importante é identificar nesta citação um sinal seja da subordinação da 

geografia escolar à aprendizagem do patriotismo seja do controle estatal sobre a produção 

didática.  

Já sabemos pela reflexão encetada no primeiro capítulo como a natureza tornou-se um 

emblema a partir do qual a classe letrada construiu a identidade nacional brasileira. No caso 
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de Joaquim Lacerda, a exaltação da natureza vem acoplada a uma menção lisonjeira de nossas 

instituições culturais e educacionais:  

 

Há também muitas sociedades scientificas, litterarias e industriaes, entre as quaes 

sobresahem o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, a Academia Nacional de 

medicina, o Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, o Instituto Polythecnico, 

a Sociedade auxiliadora da Indústria nacional, o club de engenharia, todas estas na 

capital federal. (LACERDA, 1905, p. 351) 

 

Como se vê, a enumeração das instituições culturais existentes no Rio de Janeiro dá a 

entender ao leitor que o Brasil não seria apenas natureza, mas também cultura, em contraste 

com uma visão negativa da relação entre cultura e natureza elaborada por homens de letras 

como Joaquim Nabuco e Tobias Barreto, conforme as apreciações de Luciana Murari no 

primeiro capítulo de sua Tese, que versa sobre as representações da natureza disseminadas 

pelas obras literárias. 
82

  Isto porque, segundo a autora, intelectuais como Joaquim Nabuco 

enxergavam a exuberância brasileira como um obstáculo ao desenvolvimento da civilização, o 

que geraria um sentimento de exílio frente ao que seria a pálida realidade cultural brasileira.  

Na seção seguinte ao trecho citado acima, Joaquim Lacerda vai apresentar os dados 

sobre cada um dos 20 estados da federação, começando pelo Amazonas e terminando pelo 

Mato Grosso. Em cada um destes estados existe a seguinte ordem: “História”, “Limites”, 

“Superfície”, “População”, “Aspecto e Clima”, “Produções e Topografia”. Não faltam nas 

descrições de cada um destes estados referências laudatórias seja a sua economia seja a 

natureza. Tomemos como exemplo o item “Produções”, referente ao Estado de Minas Gerais. 

 

Producções – Este estado é o mais rico do Brasil em mineraes; tem muito ouro, 

diamantes e outras pedras preciosas, ferro, cobre, chumbo, estanho, mercúrio, carvão 

de pedra, enxofre, salitre, sal gemma, mármore, águas mineraes etc. O seu solo, 

geralmente fértil, adapta-se a toda sorte de cultura e à criação de gado...”.  

(LACERDA, 1905. p. 379) 

  

No caso do manual de Sebastião Paraná, os Estados da República, cuja 3ª edição é de 

1925, temos uma reiteração da organização dos conteúdos pelos estados da federação. Assim 

como ocorre no compêndio de Joaquim Maria de Lacerda, Sebastião Paraná iniciou as 

descrições pelo Estado do Amazonas e terminou pelo Mato Grosso. A diferença entre os dois 

manuais reside na extensão da obra de Sebastião quando comparada a de Joaquim Lacerda.  

Assim, depois de um anteloquio intitulado “Que é o Brasil?”, temos a descrição de 

cada um dos Estados na seguinte ordem: “Situação e Limites”, “Superfície”, “Aspecto físico”, 
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“Clima”, “Orografia”, “Liminografia”, “Potamografia”, “Nesografia”, “Riquezas Naturaes”, 

“Indústria Extractiva”, “Indústria Agrícola”, “Pecuária”, “Commercio”, “Viação”, “Instrucção 

Publica”, “População”, “Governo” e “Representação federal”. Também são apresentadas as 

cidades principais cada um dos estados.  

Tanto nas descrições dos estados quanto na parte introdutória é possível colher vários 

exemplos do citado ufanismo, o qual não se pauta exclusivamente em motivos naturais e 

resvala para os “progressos” obtidos na economia. Encontramos também uma comparação 

entre a Monarquia e a República, se não vejamos o trecho seguinte:  

 

Abatido durante o domínio monárquico, o Brasil animou-se com a administração 

republicana, e hoje se sente forte e impávido para a lucta do trabalho, certo de que o 

porvir lhe reserva logar condigno entre as potencias respeitadas do planeta. 

(PARANÁ, Sebastião. 1925, p.11) 

O tom ufanista do trecho supracitado fica mais evidente quando contrastamos com 

uma série de outros discursos produzidos pela intelectualidade da Primeira República, 

notadamente aqueles embasados no sentimento de insatisfação para com os rumos tomados 

pelo regime republicano. Podemos ler várias críticas à República nos escritos do já citado 

Manoel Bonfim e de um Vicente Licínio Cardoso, o qual organizara um livro intitulado Ás 

margens da história da República, publicado exatamente um ano antes desta terceira edição do 

livro de Sebastião Paraná. 
83

  Muito antes de Vicente Lícinio ter publicado a obra, que contava 

com artigos de Ronald de Carvalho e Tristão de Ataíde, Euclides da Cunha já havia dito que 

aquela era uma República de espírito curto. 

Por outro lado, sempre é bom lembrar, como já foi citado aqui, que uma das matrizes 

do nacionalismo na Primeira República foi o ufanismo do Conde Afonso Celso. Segundo José 

Murilo de Carvalho (1998) ,
84

 este autor teria sido um dos propagadores do mito edênico, 

base de uma visão positiva da natureza brasileira. É este posicionamento frente ao mundo 

natural que lemos em vários trechos do manual de Sebastião Paraná: “Terra de Chanaan 

repetimos nós. Terra prometida! Palestina adorável! Nós te acclamamos, princeza; nós te 

bendizemos, rainha”. (PARANÁ, Sebastião. 1925.p.11)  

A fim de legitimar o otimismo quanto ao futuro do país, o autor se vale de discursos 

ilustres proferidos sobre o Brasil, entre eles o do poeta francês Vitor Hugo. Assim como 

Joaquim Maria de Lacerda não citava seus interlocutores, não se sabe a fonte da qual 
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Sebastião Paraná tirou o referido discurso. Pelas informações coletadas no site
85

 A França no 

Brasil, vinculado a Fundação Biblioteca Nacional, infere-se tratar-se de uma fala de Vitor 

Hugo por ocasião da libertação dos escravos no Ceará em 1884.  

Além de Vitor Hugo, são citados o também francês Paul Doumer
86

 e o italiano Andréa 

Guiglielmini,
87

 o qual teria proferido uma palestra na cidade de Nápoles em 1902. Em todas 

estas falas, repete-se o mesmo tom alvissareiro em relação às potencialidades do Brasil. No 

caso do italiano, inclusive, há referências à necessidade da Itália em “colonizar” o Brasil. 

 

O Brasil, disse, é o paiz que, por sua immensa extensão territorial, por suas infinitas 

riquezas naturaes e pela falta de exploração, de que ainda se resente, melhor se 

presta à expansão colonizadora, industrial e commercial da Itália (...). O Brasil, disse 

ainda, é o paiz mais rico do mundo pelos productos do seu solo. As minas de 

diamantes e outras pedras preciosas de outro, prata, chumbo, ferro, petróleo, 

mármore de cores, carvão de pedra, etc, constituem um patrimônio inexhaurível de 

riqueza ainda não explorada. (PARANÁ, Sebastião. 1925 p. 13) 

 

E as citações seguem no texto, como das famosas páginas onde o historiador Rocha 

Pitta faz um elogio vigoroso da natureza brasileira, discurso, aliás, o qual teria sido 

incorporado pelo já citado Conde de Afonso Celso em seu manual de ufanismo. Se em muitos 

momentos, Sebastião Paraná ressalta as características da natureza brasileira, não deixa no 

esquecimento o desenvolvimento das ciências e artes brasileiras, tal como transparece no 

seguinte trecho: “Estão-lhe reservadas magnas victorias neste século, vitorias nas indústrias, 

no commercio, na viação, publica, na dirigibilidade dos aeróstatos, nas letras, nas sciencias e 

nas artes” (PARANÁ, Sebastião. 1925 p.18). 

Para exemplificar o grau de civilização atingido pelo Brasil, Sebastião Paraná 

menciona a atuação de Rui Barbosa na Conferência de Haia. Essa é, na verdade, uma menção 

solitária ao desenvolvimento cultural brasileiro, uma ilha no meio de inúmeras referências à 

prodigalidade da natureza brasileira, chamada de “horto do universo”. É claro também, e aqui 

nos lembramos das reflexões de Sergio Buarque de Holanda (1982) 
88

 acerca do imaginário 

do português no contexto da colonização, era uma visão edênica, embora não destituída de 

certo pragmatismo no sentido de defender a exploração dos recursos naturais.  
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Outro ponto marcante no pensamento social de Sebastião Paraná é a valorização do 

imigrante. Vimos acima à citação de um discurso proferido em Nápoles acerca das 

possibilidades oferecidas pelo Brasil. Mas localizamos um trecho no qual é o próprio 

Sebastião Paraná a invocar os imigrantes e não é qualquer tipo de estrangeiro que era bem 

vindo: Venham espontaneamente não os ímprobos, os vadios, os mutilados, mas os validos, 

os operários, os agricultores, principalmente os agricultores, que na terra brasileira hão de 

encontrar mansão ditosa, um Oasis em flor, grandioso, magnífico.  

Ao tratar de seu próprio estado natal, o Paraná, o autor se alonga e inclui temas não 

tratados em outros estados, a exemplo dos “planaltos”, “costas”, “pecuária”, “sericicultura”, 

“avicultura”, “apicultura”, “sidredomia”.  Apesar do que, Sebastião Paraná manteve o tom 

ufanista de seu “antiloquio”, descrevendo as riquezas naturais paranaenses com um 

entusiasmo religioso. 

 

Ufanoso em face dos cabedaes esbanjadores exparzidos pela natureza creadora; 

jubiloso deante da pompa panorâmica do Paraná, difícil abafar o enthusiasmo, a 

exaltação, o jubilo que cantam em minha alma, a semelhança de um gorgeio. 

Desvaneço-me de ter nascido na auspiciosa Terra dos Pinheirais, que é, para mim, a 

Terra Prommetida. Joelhos em terra. (PARANÁ, 1925) 

 

O entusiasmo religioso com o qual Sebastião Paraná descreve a terra dos pinheirais 

nos remete para as reflexões encetadas pelo historiador Simon Schama (1996) 
89

 acerca dos 

significados culturais atribuídos aos elementos naturais em certos quadrantes da Terra como 

os Estados Unidos e a Polônia. No caso do livro didático de Sebastião Paraná, poderíamos 

tecer uma associação entre o pinheiro e a memória do autor.  

Se nos Estados Unidos, as sequóias receberam o dom de representar o passado e o 

destino daquele país, no Paraná temos os pinheirais como aquilo a partir do qual Sebastião 

Paraná tece sua identidade e olha para o futuro de sua terra. Futuro que se mostra auspicioso 

devido a qualidades como o clima e a fertilidade do solo. Para tanto, seria necessária a 

chegada de mais imigrantes europeus, pois estes seriam os únicos capazes de ensinar aos 

brasileiros as habilidades para os trabalhos agrícolas. 

 

Colônias – O Paraná, cujo crescente progresso econômico é em parte devido ao 

braço extrangeiro, tem numerosos núcleos coloniaes, poderosos elementos de 

prosperidade, escolas praticas para os nacionaes, que aprendem a cuidar 

intelligentemente da terra, familiarizando-se com o manejo dos novos instrumentos 
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georgicos, procurando imitar a vida laboriosa dos europeus, a sua economia, o seu 

conforto. (PARANÁ, 1925).  

 

Em relação à temática da imigração, Sebastião Paraná não ficava longe de toda uma 

corrente que defendeu a chegada dos europeus como caminho para o melhoramento do povo. 

Aprimoramento, não apenas no sentido intelectual, mas também racial. Como nos mostra 

Lilia Moritz Schwarcz (1993),
90

 em instituições culturais como as Faculdades de Direito e os 

Museus de Etnografia, as discussões acerca da identidade racial do brasileiro eram das mais 

costumeiras, sendo que um dos vetores do debate era o discurso favorável à mistura da 

população mestiça com a população branca a fim de favorecer o aparecimento de uma 

população mais “homogênea” e com caracteres mais favoráveis ao desenvolvimento da nação.  

No caso do manual escolar de Sebastião Paraná, não há uma discussão sobre os 

caracteres raciais dos brasileiros. Entretanto, pelo trecho transcrito acima sobre as colônias 

estrangeiras, se subtende que o trabalhador nacional não estaria totalmente apto ao trabalho 

exigido pela agricultura moderna, cabendo ao europeu o ensino das novas técnicas. Nas 

entrelinhas, temos inscrito o valor da instrução como caminho para a transformação do povo 

brasileiro. Assim, cabe aqui lembrarmos como a ciência e a ilustração tornaram-se pontos 

chaves nas práticas de uma geração de intelectuais cuja proposta era conduzir o Brasil às 

luzes.  

Esta instrução não seria qualquer instrução, mas um ensino de caráter prático e não 

meramente literário, como se lê na secção onde Sebastião Paraná comenta o desenvolvimento 

da “instrução pública” no Paraná.  Além de fazer eco a um conjunto de intelectuais como José 

Veríssimo e Manoel Bonfim, os quais, como vimos, apostavam na educação como caminho 

de mudança, Sebastião Paraná fala indiretamente de outro tema caro aos intelectuais de então: 

o bacharelismo.  

É possível verificar através da bibliografia concernente à história intelectual da 

Primeira República como os homens de letras daquele período se referiam muitas vezes de 

forma pejorativa aos bacharéis, principalmente aqueles oriundos das Faculdades de Direito. 

Há neste caso vários fatores a concorrer para o processo como, por exemplo, o contato dos 

intelectuais com as novas idéias chegadas da Europa e a ascensão de instituições como o 

Exército, cuja Escola Militar da Praia Vermelha era o núcleo central em defesa de um ensino 

mais “científico” e menos “livresco”.  
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A necessidade de reformar o ensino, aliás, era um debate anterior à instalação do 

Regime Republicano. Em 1882, Rui Barbosa publicou um parecer sobre o estado da educação 

nacional que, entre outros tópicos, chamava atenção para a urgência em se trocar o método 

pautado pela memorização por um centrado na intuição. José Veríssimo (1890) também era 

um crítico acerbo da forma como se ensinava geografia nos colégios e propunha, inclusive, 

uma reforma nos manuais escolares da disciplina. 

Entretanto, o manual de Sebastião Paraná assim como o de Joaquim Maria de Lacerda 

mantiveram-se na tradição enciclopédica do ensino da geografia, tradição que constituíra a 

partir da publicação da Corografia Brasílica, de Ayres Casal, em 1817. A sua divisão em 

Estados e o conteúdo centrado nas características de cada um desses estados não permitia uma 

“reflexão” de monta sobre as vicissitudes do território nacional.  

Aqui voltamos ao problema do ensino e insistimos que não é nosso propósito tratá-lo 

nesta pesquisa. Mas o fato é que na leitura de memorialistas como Cyro dos Anjos
91

 e Pedro 

Nava existem indícios de que o ensino de geografia se fazia pela memorização. Esse, como já 

dizemos, é um problema tratado com argúcia nos departamentos de Geografia nas teses 

citadas neste texto, e por isto nos voltamos para os manuais escolares como veiculadores de 

um pensamento social.  

Pelos trechos transcritos acima, vimos como os manuais escolares de Joaquim Maria 

de Lacerda e Sebastião Paraná repercutiam determinadas questões candentes ao período da 

Primeira República, tais como a imigração européia e a educação. Da mesma forma, é 

possível perceber como as representações da natureza brasileira estavam eivadas de ufanismo. 

Assim também poderíamos aproximar os, supracitados, manuais da chamada Literatura 

Cívico-Pedagógica capitaneada por autores como Olavo Bilac, Coelho Neto e o já citado 

Manuel Bonfim.
92

 Tal literatura, em sua maioria, se valia de história para ensinar conteúdos e 

valores caros à formação dos cidadãos republicanos tais como o amor à pátria e o apego ao 

trabalho.  

Se tais valores podem ser encontrados nos manuais escolares analisados até aqui, 

chamamos atenção para o modo como era estruturado o seu conteúdo, o que os vinculava aos 

programas de ensino das disciplinas e as intervenções do Estado e das editoras na confecção 

dos mesmos.  
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2.3 Carlos Miguel Delgado de Carvalho e a “nova” geografia 

 

  

Nas referidas pesquisas localizadas no Banco Digital de Teses e Dissertações bem 

como nos artigos de revistas voltadas para a história do pensamento geográfico, entre as quais 

a Terra Brasilis,
93

 ressalta-se o papel inovador desempenhado pelo professor Carlos Miguel 

Delgado de Carvalho. Entre os sinais desta inovação, cita-se o fato de Carlos Delgado de 

Carvalho ter rompido com a geografia da nomenclatura e ter sido um dos primeiros a propor 

uma divisão regional do Brasil em detrimento da divisão administrativa, isto é, por Estados.
94

 

Convém, entretanto, nos lembrar de que nosso interesse não reside propriamente sobre 

o Delgado de Carvalho propositor de novos métodos no ensino de Geografia. Esse já foi bem 

delineado por pesquisadores no âmbito dos Departamentos de Geografia, notadamente 

aqueles interessados no ensino da disciplina como é o caso da já mencionada Jeane Medeiros 

da Silva (2012) e sim no Delgado de Carvalho enquanto pensador do social a partir de uma 

perspectiva espacial. Assim, nosso propósito é acompanhar as marcas do diálogo de Carlos 

Delgado de Carvalho com a intelectualidade da Primeira República, período no qual atuou 

frente a instituições como a Sociedade de Geografia do Rio Janeiro, chegando a propor um 

curso universitário de geografia tendo em vista a formação de professores.
95

 

Deste modo, nossa leitura atentou tanto para o texto central do compêndio Geographia 

do Brasil de 1913 como os textos colocados à margem, tais como as notas de rodapé, as 

citações e os pequenos resumos colocados pelo autor no canto de cada página. Além, é claro, 

do já citado prefácio escrito pelo embaixador Oliveira Lima.  
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O embaixador Oliveira Lima possivelmente leu o compêndio de Delgado de Carvalho. 

Caso contrário, não teria informado com tanta precisão as leituras do professor de geografia 

do Colégio Pedro II. No Prefácio, Oliveira Lima também cita o pedido de Delgado de 

Carvalho a fim de que escrevesse o prefácio do manual, indiciando ou que tivessem travado 

conhecimento pessoal ou a admiração do geógrafo pela obra do embaixador pernambucano. 

Esta admiração fica clara em algumas notas e citações encontradas em duas das três partes em 

que se divide o livro, notadamente aquelas alusivas à formação histórica do país.  

Sigamos adiante, pois o prefácio escrito por Oliveira Lima traz outros sinais 

interessantes. No começo ele nos revela uma afinidade que aproxima ele e Delgado de 

Carvalho: foram os dois criados em outros países, embora numa atmosfera brasileira marcada 

pela família e pelos amigos. Outro dado é o peso conferido por Oliveira Lima à leitura do 

historiador inglês Robert Southey e das revistas do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, 

doadas por seu tio, como fundamentais para uma aproximação afetiva com o Brasil.  

Em trecho posterior, Oliveira Lima cita novamente a formação “estrangeira” de Carlos 

Delgado de Carvalho, pois para ele a educação francesa teria imprimido um rigor 

metodológico em Delgado de Carvalho, o qual seria inalcançável caso tivesse estudado no 

Brasil. Portanto, conclui-se que, para Oliveira Lima, o conhecimento do Brasil seria uma 

conjugação entre a ciência apreendida no estrangeiro e o “amor” pelas coisas pátrias.  

A marca “francesa” no pensamento social de Delgado de Carvalho é sinalizada 

novamente na Introdução à obra, a qual, diga-se de passagem, não traz uma indicação de 

explícita de se tratar de um livro voltado para as escolas. Neste texto, que ocupa seis páginas, 

o autor se mostra a par dos estudos geográficos coetâneos, e menciona geógrafos como o 

alemão Rittter e o francês Vidal de La Blache.  

Em relação aos autores supracitados, Antônio Carlos Robert de Moraes 
96

 os 

caracteriza enquanto fundadores da ciência geográfica. No caso de Ritter , o esforço em forjar 

uma ciência do espaço teria encontrado suporte na situação política da Alemanha, país que até 

o final do século XIX ainda não tinha alcançado sua unidade nacional, ao passo que no caso 

francês a situação da geografia teria se vinculado ao processo da guerra franco-prussiana 

(1871) e funcionaria como uma resposta aos traços deterministas do pensamento geográfico 

alemão.  

Há ainda outro autor com o qual Carlos Delgado de Carvalho dialoga em várias partes 

da introdução. Estamos nos referindo a Alexander Humboldt, naturalista alemão, que, ao lado 
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de Ritter, teria sido o responsável pela sistematização do pensamento geográfico, embora no 

dizer de Moraes (1989) 
97

 Humboldt não tivesse a preocupação em construir normas para a 

ciência nascente.  

Cremos, todavia, na presença marcante de Humboldt toda vez na qual Carlos Delgado 

de Carvalho se esforça por conferir um caráter sintético à ciência geográfica. Para o geógrafo, 

a simples nomenclatura dos fatos deveria ser substituída pelo relacionamento entre os 

diversos caracteres naturais. Tanto assim é que Carlos Delgado nos informa que a 

continuidade da Geographia do Brasil seria a Syntese Geographica.  

Pelo mesmo motivo, conforme já salientamos anteriormente, Carlos Delgado de 

Carvalho foi um dos primeiros a propor uma divisão do Brasil em regiões em contraponto a 

divisão baseada nos Estados. A bem dizer, antes de Carlos Delgado, tivemos Manoel Said 

Ali
98

 e antes ainda o geógrafo francês Eliseé Reclus
99

 como propositores de uma nova 

maneira de enxergar o território brasileiro. Vejamos como Delgado de Carvalho se apropria 

dos dois autores. 

 

Eis por conseguinte a pergunta: quaes são as grandes regiões de nosso paiz? Na sua 

Geographia Universal, Elisee Reclus, baseado sobre excellentes documentos, 

offereceu-nos uma divisão lógica muito aceitável. Hoje, porém, geographos 

brasileiros têm uma tendência a adpotar divisões didaticamente mais cômodas. Por 

isso preferimos adoptar francamente a divisão do Sr. M. Said Ali (Brasil 

Septentrional, Brasil do Nordeste, Brasil Oriental, Brasil Meridional e Brasil 

Central. Não somente aceitamos essa divisão sob o ponto de vista racional, mas 

passamos a adopta-la totalmente, para amoldar sobre ella o estudo geographico, até 

hoje, exclusivamente baseado sobre a divisão administrativa do paiz. Acreditamos 

que essas grandes divisões topographicas, apesar de nada ter de absoluto e de 

preciso, são mais adequadas do que quaesquer outras a salientar as profundas 

differenças physicas, climáticas e sociaes que caracterizam a vida e as condições 

especiaes das differentes regiões de nossa terra. (CARVALHO, 1913, p.8) 

  

Como enquadrar a proposta de Carlos Delgado de Carvalho do ponto de vista do 

pensamento geográfico e social característicos da Primeira República? Acreditamos que isto 

se deve, pelas sugestões oferecidas por Antonio Carlos Robert de Moraes, a influência de 

Vidal de La Blach, geógrafo francês responsável pela criação da escola do possibilismo 
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enquanto alternativa ao determinismo da geografia alemã. Para La Blache, era possível aos 

homens vencerem os obstáculos oferecidos pelo seu meio, desde que auxiliados pelo Estado.  

Na visão de Delgado de Carvalho, a divisão em regiões era um fato impulsionado pela 

própria geografia e não um ato administrativo. Partindo de tal pressuposto, o autor vai criticar 

a criação dos Estados do Amazonas e do Pará, na medida em que estavam localizados em uma 

região com características semelhantes.  

Ao adotar uma divisão por regiões geográficas e não por estados tal como era a prática 

da geografia escolar do período, Carlos Delgado de Carvalho, a exemplo do que fizera 

Manuel Said Ali (1905) se afastava também de uma divisão espacial e temporal bastante 

significativa para a intelectualidade da Primeira República: a dicotomia entre sertão e 

litoral.
100

  

Parece-nos também que a divisão regional em detrimento da administrativa pautava 

uma crítica ao esfacelamento da unidade nacional derivado do federalismo republicano, 

notadamente após os concertos políticos arquitetados pela Política dos Governadores 

encabeçada por Campos Sales. Deva-se dizer, contudo, que a temática da unidade nacional 

ganhava matizes diferenciados conforme o autor. No já citado José Veríssimo, por exemplo, a 

falta de unidade nacional era devida à extensão territorial que isolara os brasileiros uns em 

relação aos outros, somada às falhas do sistema educacional, o qual para o educador paraense 

seria o principal construtor de um sentimento nacional.  

No âmbito do pensamento geográfico, tal como nos situa a tese de Rita de Cássia 

Martins de Souza Anselmo (2000),
101

 o estabelecimento de uma divisão regional e não mais 

estadual teria propósitos geopolíticos claros e se alicerçaria numa nova fase da 

institucionalização da geografia em nosso país, a qual começaria no ano de 1920 com a 

atuação de Carlos Delgado de Carvalho e Everaldo Adolpho Backheuser. Por outro lado, não 

há como esquecer o projeto de Francisco de Oliveira Vianna
102

 no sentido de estabelecer as 

características psicológicas e sociais das “populações meridionais do Brasil”, o qual resultou 

em dois volumes: um voltado para as populações rurais do centro-sul, e outro destinado a 
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tratar do campeador gaucho. Projeto esse que seguiria com um volume sobre as populações 

setentrionais, notadamente o sertanejo nortista.  

A aproximação feita entre Carlos Delgado de Carvalho e Oliveira Vianna vem mais no 

sentido da argumentação de ambos os autores se sustentar em uma divisão regional, na 

medida em que para o jurista fluminense a população nacional não seria homogênea e nem 

seus caracteres seriam fixos, dependendo do ambiente no qual se encontravam. De outro 

modo, a leitura de Oliveira Vianna acerca da influência do meio sobre o homem é mais 

determinista em relação àquela defendida por Carlos Delgado de Carvalho. Conforme 

veremos adiante, o autor de Geographia do Brasil estaria mais próximo da diferenciação 

traçada por Euclides da Cunha n‟ Os Sertões entre o gaucho e o sertanejo.  

Todavia, a adoção de uma divisão regional não se refletiu na estrutura do livro. 

Geographia do Brasil está dividido em três partes: Geografia Física, Geografia Econômica e 

Geografia Social. Na Geographia Física, os tópicos elencados foram os seguintes: I – 

Situação, limites; II – Aspectos geológicos; III – Relevo Brasileiro; IV – O Atlântico e as 

Costas; V – Sistemas Hidrográficos; VI – Climatologia e VII – A Flora e a Fauna. 

Ao iniciar seu manual pelo tratamento dos dados físicos do país, Carlos Delgado de 

Carvalho não se afastava de modo significativo dos demais manuais escolares publicados na 

Primeira República nem de Euclides da Cunha, cuja obra sobre o conflito em Canudos 

começara com uma descrição da terra. Também Joaquim Maria Lacerda e Sebastião Paraná 

começaram sua descrição do país pelos seus limites e fronteiras e seguiram pela enumeração e 

descrição sucinta dos principais acidentes geográficos do Brasil.  

Esta divisão do conteúdo do livro em Geografia Física, Geografia Econômica e 

Geografia Social é muito próxima àquela estabelecida por Euclides da Cunha n‟Os Sertões. 

Lembremos que este livro se estrutura a partir da tríade “A terra”, “O homem” e “A luta”. 

Traçar um paralelo entre as duas obras não significa que Carlos Delgado de Carvalho tenha 

incorrido no determinismo do qual tentara fugir. Afinal de contas, temos de lembrar que os 

livros didáticos seguiam os programas de ensino, os quais como verão no capítulo seguinte, 

sempre partiam dos aspectos físicos para os econômicos e sociais. Cremos, na verdade, que o 

arranjo estrutural do livro de Carlos Delgado de Carvalho obedecia a uma tradição descritiva 

da Geografia, constituída a partir da obra de Ayres Casal em 1817 na Corografia Brasílica, 

embora a organização dos conteúdos e os textos não coubessem no esquema enumerativo.  

Em relação ao tamanho do território, o compêndio de Carlos Delgado de Carvalho 

começa por citar as dúvidas existentes entre as medições realizadas pelo Barão Homem de 

Mello para a Carta do Brasil e aquelas realizadas Elisee Reclus. Porém, ainda assim o autor 
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referenda o discurso da grandiosidade territorial do Brasil por meio de uma citação a 

Themistocles Sávio no Curso Elementar: “Tem a vantagem o Brasil de ser o único que 

apresenta uma amplíssima superfície de terras contínuas e em sua máxima parte úteis”. 

(CARVALHO, 1913. p.3)  

Neste pequeno trecho, encontramos ainda outras representações do território nacional 

para além daquelas relacionadas ao seu tamanho. Carlos Delgado cita dois aspectos deste 

território: seu caráter contínuo e sua fertilidade, repetindo assim uma diatribe encontrada em 

nossa análise dos manuais escolares de Joaquim Maria de Lacerda e Sebastião Paraná.  

Ora, se o território é contínuo, como quer a citação acima, ainda seria possível falar 

em regiões naturais, na medida em que estas são estabelecidas justamente a partir das 

distinções entre as variadas porções do espaço brasileiro? Sobre este tópico, podemos lançar a 

hipótese segundo a qual a continuidade territorial teria maior afinidade com o discurso da 

unidade nacional, embora em trechos posteriores Carlos Delgado de Carvalho tenha 

trabalhado em cima de inúmeras classificações e divisões.  

No tocante à formação do nosso território, Carlos Delgado de Carvalho citará o papel 

empreendido pelo Barão do Rio Branco no sentido da demarcação das fronteiras com os 

países da América do Sul, tal como ocorreu nos casos da Guiana e do Acre. 
103

 Páginas 

adiante, na seção “Aspecto geológico”, o autor menciona os bandeirantes paulistas enquanto 

desbravadores dos vastos sertões e do povoamento do interior, a sinalizar que, embora sua 

concepção do território nacional não se valha da oposição entre sertão e litoral, estas 

categorias não deixam de se fazerem presentes pelo menos no que tangencia a valorização da 

ação bandeirante no sentido de integração do território.  

Ainda na seção “Aspectos geológicos”, nos deparamos com primeira divisão traçada 

em cima do território brasileiro. Seguindo as propostas do Barão de Homem de Mello, um dos 

responsáveis pela elaboração da Carta do Império, Carlos Delgado de Carvalho fixa três 

grandes maciços no Brasil: Serra do Mar, Serra da Mantiqueira e Sistema Interior.  

Portanto, em Carlos Delgado de Carvalho, é possível perscrutar um diálogo mais 

intenso com a intelectualidade e as instituições culturais existentes desde o tempo do Império. 

Tendo atuado em muitas delas como o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro e a Sociedade 

de Geografia do Rio de Janeiro, não é difícil inferir seu conhecimento da bibliografia 

científica existente sobre o território e a natureza brasileira. Não à toa, a seção “Aspectos 
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geológicos” cita autores como Orville Derby e J.C.Branner, sendo que o primeiro atuou frente 

ao Museu Nacional e à Comissão Geológica do Império e o segundo liderou duas expedições 

ao Brasil no início do século XX, isto para não falar de sua viagem ao Brasil no século XIX 

com o geólogo Charles Frederick Hatt.  

Deste modo, voltamos a um tema debatido no capítulo primeiro desta tese, qual seja, a 

adoção da perspectiva dos naturalistas europeus pela intelectualidade brasileira, uma 

aproximação efetuada a partir do início do século XIX e que terá continuidade nos primeiros 

decênios do século XX. No caso de Carlos Delgado de Carvalho, o diálogo com os 

naturalistas europeus não apenas constituía uma estratégia para legitimar seu discurso, mas a 

escolha por determinada representação da natureza brasileira. Vejamos como exemplo disto 

uma citação feita a August de Sant Hilaire
104

 em sua descrição da paisagem da Serra da 

Mantiqueira. 

 

Subindo a Serra da Mantiqueira, na Serra Negra, e transpondo a linha da cumiada, o 

aspecto do paiz muda repentinamente como o scenario de um teatro. Descobre-se 

uma extensão immensa de massas arredondas, cobertas como de um tapete 

extendido de relva pardacenta, entre os quaes apparecem por intervallos longos e 

desiguaes, capões de mato, de folhagem densa. É a região dos campos. 

(CARVALHO. 1913, p. 18)  

 

Em relação à viagem realizada por Saint Hilaire e outros naturalistas europeus, nada 

custa repetir que podem ser inseridas na confluência de dois movimentos: a nova relação entre 

o homem e o mundo natural, tal como delineada por Keith Tomas (2010);
105

 e os interesses 

das potências européias em ampliar o domínio sobre as áreas coloniais, objeto de análise de 

Mary Louise Pratt (1999). 
106

 Para além do pendor classificatório a animar os naturalistas e as 

questões políticas relacionadas à expansão do capitalismo, a descrição da natureza brasileira 

pelos viajantes europeus obedecia a uma matriz estética, ou melhor, à combinação entre 

ciência e estética tal como postulada por Alexander Von Humboldt, autor de nítida 

ascendência sobre as representações da paisagem sul-americana.  

Logo, insistimos na tese segundo a qual os livros didáticos de Geografia até aqui 

analisados, mesmo aquele de um autor consagrado como renovador dos métodos do ensino de 
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Geografia, não escapam de serem obras datadas e compostas de inúmeras vozes, entre as 

quais as dos naturalistas europeus. O caráter científico do manual escolar de Delgado de 

Carvalho não deixa de se misturar com descrições “pitorescas” da paisagem brasileira. 

 

A mais importante baia desta costa é a baia de Guanabara, a mais bella do Brasil e 

talvez do mundo. Não só se presta extraordinariamente à navegação, como 

ancoradouro profundo e seguro, como também pelo seu variado scenario, 

montanhoso e sua immensidade semeada de ilhas pittorescas, constitue um dos 

portos mais aprazíveis, que se possam imaginar e dos mais procurados pelas costas. 

(CARVALHO. 1913, p. 32)  

 

Do trecho transcrito acima, observe-se a repetição de uma palavra que também 

aparece na descrição de August Saint Hilaire: “cenário”. Vamos lembrar que a grande obra de 

Humboldt, Quadros Naturais, todo um vocabulário que nos remete para a representação do 

mundo natural como uma paisagem na qual as peças se relacionam intimamente.  

Convém reafirmar que a descrição estética das paisagens naturais somava-se as muitas 

classificações empreendidas por Carlos Delgado de Carvalho. Ao estudar as costas brasileiras, 

o autor distingue três tipos: Costa Septentrional – do Oiapoque ao Cabo S. Roque; Costa 

Oriental – do S. Roque ao Cabo Frio e Costa Meridional – do Cabo Frio ao rio Chuí.  

No que diz respeito ao litoral brasileiro, outras classificações são adotadas, das quais 

se destaca a do geógrafo alemão Karl Ritter. Este dividira as costas em dois tipos, adotando 

um critério demográfico para tanto, as costas de condensação e as costas de dispersão. Um 

pouco mais adiante, Carlos Delgado de Carvalho acrescenta outros fatores a explicarem o 

povoamento das regiões litorâneas tais como as facilidades de comunicação com o mar e a 

abundância de alimentos.  

Em seguida, Carlos Delgado passa a abordar a hidrografia brasileira. Aqui merecem 

destaque dois pontos: a descrição da pororoca a partir de uma citação de J. Saturnino da Costa 

Pereira
107

 e o papel conferido ao Rio São Francisco. Leiamos a conclusão de Carlos Delgado 

de Carvalho sobre o mesmo. 

 

Em summa, o Rio São Francisco, rio verdadeira e inteiramente brasileiro, é um rio 

de planalto, útil a navegação por si mesmo e pelos seus affluentes. Offerecendo um 

caminho natural da Bahia para o planalto mineiro, sua importância histórica foi 

grande e hoje em dia não é menor sua importância econômica. (CARVALHO. 1913, 

p.47) 
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O caso é de citar novamente a pesquisa de João Marcelo Maia
108

 acerca do imaginário 

espacial de Euclides da Cunha e Vicente Licínio Cardoso, na medida em que ambos os 

autores, a cujos nomes se acrescentam o do historiador cearense Capistrano de Abreu se 

referem ao Rio São Francisco como eixo da unidade nacional. Não deixa de ser verdadeiro o 

fato de que o Rio São Francisco, ao contrário do Amazonas e do Paraguai, os quais nascem 

em território estrangeiro, tem suas nascentes no estado de Minas Gerais e seguem pelo interior 

brasileiro. Porém, aqui nos interessa aquilatar as representações construídas a partir deste fato 

natural.  

Assim, nos parece que nas representações da natureza brasileira no texto de Carlos 

Delgado de Carvalho, e como não dizer aquelas de Joaquim Maria de Lacerda e Sebastião 

Paraná, se cruzam o tratamento estético da paisagem com a classificação científica e a 

preocupação pragmática com o futuro da nação. Sem dúvida que a organização do conteúdo 

difere entre os manuais escolares citados, mas assinalamos a permanência de um discurso 

ufanista e a defesa de temas como a integração do território e a imigração européia. Este 

tópico transparece em algumas descrições do clima brasileiro. 

 

Os invernos pouco intensos, que se reproduzem durante os mezes de Junho a 

Agosto, são não só mais favoráveis à saúde das raças européias como ao 

desenvolvimento de todas as culturas do antigo continente. Assim têm sido estes 

Estados, como o de São Paulo, preferidos pelos immigrantes. (CARVALHO. 1913, 

p. 58) 

 

Vemos acima uma descrição nitidamente favorável do clima brasileiro, algo que se 

repetirá cinco páginas à frente, quando o autor menciona o problema da salubridade. Em 

contraponto às teses advogadas pelo Instituto Oswaldo Cruz, cujo representante não deixa de 

ser citado na figura do médico Afrânio Peixoto,
109

 Carlos Delgado de Carvalho fala de um 

país cheio de saúde seja nas cidades seja nos grotões de Minas e da Bahia.  

Naquele mesmo contexto, como assinala Nísia Trindade Lima, o mencionado 

Instituto, capitaneado pelas figuras de médicos como o próprio Afrânio Peixoto associado a 

Belizário Penna e Arthur Neiva, empreendia um conjunto de viagens a fim de travar 

conhecimento das condições sanitárias das regiões interiores do Brasil, resultando daí a 
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imagem de um Brasil doente e abandonado. 
110

 Ora, mesmo que o livro de Carlos Delgado de 

Carvalho tenha sido elaborado antes das viagens realizadas pelo Instituto de Manguinhos, não 

é possível que Carlos Delgado de Carvalho desconhecesse totalmente as discussões travadas 

no âmbito das Faculdades de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro. Tanto não desconhecia 

que cita um estudo de Afrânio Peixoto realizado em 1908.  

Contudo, é interessante compreender porque Carlos Delgado de Carvalho escolhera o 

texto de Afrânio Peixoto e não de quaisquer outros médicos seja do Instituto seja das 

Faculdades de Medicina citadas. Consultando referências biobibliográficas ao médico baiano, 

sabe-se que ele sempre foi contrário à designação “doenças tropicais”, pois segundo a sua 

opinião as doenças adviriam de fatores sociais e não geográficos. Portanto, o nome de Afrânio 

Peixoto parecia ser o suporte perfeito para o ataque as teses pessimistas acerca do clima 

brasileiro e seus efeitos sobre a saúde humana. 

Na segunda parte, dedicada à Geographia Econômica, Carlos Delgado de Carvalho 

apresenta dados sobre: “Condições Gerais da Produção”, “Agricultura e criação”, “Indústria e 

mineração” e “Aparelhamento econômico”. Já na primeira das seções, encontramos a seguinte 

citação a resumir a história econômica do Brasil: “Se fosse possível caracterizar a situação 

econômica de um paiz, seríamos levados a dizer que a história econômica do Brasil resume-se 

em três palavras: assucar, ouro e café”. (CARVALHO, 1913, p.74) 

Para além de caracterizar o desenvolvimento da economia brasileiro a partir do 

modelo cíclico, a citação de Carlos Delgado de Carvalho pode ser associada às reflexões 

empreendidas por Caio Prado Junior em Formação do Brasil Contemporâneo.
111

 Talvez o 

parentesco aqui não seja tão evidente, mas leiamos uma passagem situada na terceira parte do 

manual de Delgado de Carvalho. 

  

O desenvolvimento do Brasil foi um episódio do périplo africano. No século XV, 

representavam as Índias e o Oriente as principaes fontes de riquezas que procuraram 

alcançar os povos navegantes. As estradas por terra, usadas pelo commercio, 

estavam em poder dos mahometanos, era pois necessário descobrir uma via 

marítima livre, embora menos directa. (CARVALHO. 1913, p. 160)  

 

Veja-se se a passagem transcrita acima não é semelhante a uma localizada na página 

15 da obra principal de Caio Prado Junior. 

                                                 

 
110

 LIMA, Nísia Trindade. Um sertão chamado Brasil: intelectuais e representações geográficas da identidade 

nacional. Rio de Janeiro: Revan/IUPERJ-UCAM, 1999.  

 
111

 PRADO JUNIOR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. 5ªed. São Paulo; Brasiliense, 1957.  



65 

 

 

A expansão marítima dos países da Europa, depois do século XV, expansão de que o 

descobrimento e colonização da América constituem o capítulo que nos interessa 

aqui, se origina de simples emprezas comerciais levadas a cabo pelos navegadores 

daqueles países. (PRADO JUNIOR. 1957, p. 15) 

 

Não se trata aqui de igualar o pensamento dos dois autores. Sem desconhecer a 

coloração marxista da interpretação de Prado Junior, todavia, nos parece semelhante o sentido 

mercantil conferido por Caio Prado e Carlos Delgado à aventura colonial lusitana. No caso de 

Delgado de Carvalho, o caráter comercial da colonização portuguesa é prenhe de 

conseqüências, entre elas o parco desenvolvimento de nossa cultura e o sistema de exploração 

de nossas terras.  

Se a aproximação entre Carlos Delgado de Carvalho e Caio Prado Junior é um tanto 

ousada, visto se tratarem de obras escritas em contextos diferenciados e a partir de 

referenciais teóricos distintos, podemos lembrar que em 1905 o médico sergipano Manoel 

Bonfim publica América Latina: males de origem. Nesta obra, Bonfim refuta a teses racistas 

de costume e inscreve nossos males na história da colonização da América Latina.  

Entretanto, se tanto Manoel Bonfim quanto Carlos Delgado de Carvalho colocam peso 

na formação histórica de nosso país, a visão de Carlos Delgado de Carvalho é mais lisonjeira 

á colonização lusa se comparada a de Bonfim, pelo menos quanto ao papel prestado pela 

Companhia de Jesus frente à dissolução dos costumes coloniais. Recorra-se a uma nova 

citação. 

 

Numa sociedade de soldados e facínoras como era a primeira sociedade portuguesa 

que estabeleceu-se no Brasil, reinava uma dissolução de costumes e uma depravação 

que não melhorava o contacto do africano servil e do índio insubmisso e infenso. A 

influencia moralizada dos jesuítas foi benéfica e contribuiu a lançar os fundamentos 

de uma nova civilização. (CARVALHO. 1913, p. 163) 

 

A descrição feita por Delgado de Carvalho da sociedade colonial portuguesa nos 

lembra daquela tecida por Paulo Prado em Retrato do Brasil.
112

 Neste livro, Paulo Prado pinta 

um quadro nada lisonjeiro dos primeiros séculos do Brasil, tanto é assim que seus capítulos 

intitulam-se “a luxúria”, a “cobiça”, “a tristeza” e o “romantismo”. Além dos escritos de 

Prado, os quais foram bastante influenciados por Capistrano de Abreu, faz-se necessária uma 
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referência ao fato, atentado por autores como Lucia Lippi Oliveira,
113

 de que a efetivação 

simbólica da República teria se sustentado na demolição literalmente falando da herança 

portuguesa, isto para não mencionar o debate travado entre intelectuais como Raul Pompéia e 

Rodrigo Otávio, críticos da colonização lusitana, e Eduardo Prado e o Conde Afonso Celso, 

os quais reconheceram méritos nas ações empreendidas pelos colonizadores.  

Anteriormente, vimos como Carlos Delgado de Carvalho creditara ao passado 

mercantil o ínfimo desenvolvimento de nossas idéias, ou seja, a história fornecia, a exemplo 

do que ocorria com Capistrano de Abreu e o próprio Paulo Prado uma chave para o 

entendimento do presente.    

Não encontramos no livro trechos similares àqueles localizados em Joaquim Maria de 

Lacerda e Sebastião Paraná exaltando a nossa “civilização”, embora o autor não deixe de 

mencionar nomes como o do Barão do Rio do Branco, aclamado na página 202 como o 

homem mais popular do nosso Brasil, em decorrência das vitórias obtidas por este nos pleitos 

diplomáticos. Conforme salientamos anteriormente, se Carlos Delgado de Carvalho mantém o 

tom ufanista dos manuais didáticos anteriormente analisados, ele foge à descrição simples e 

“pura” de todos os aspectos do Brasil. Aqui Carlos Delgado de Carvalho foge ao programa de 

ensino e mostra o que para ele parecia o mais importante: a integração do território e a 

delimitação de fronteiras. Nas páginas seguintes Delgado de Carvalho retomará o papel 

prestado pelos bandeirantes paulistas no sentido do povoamento do território. Na verdade, o 

autor traçou vários núcleos de povoamento: o paulista, o pernambucano, o nortista e o 

maranhense. Neste momento, o autor recorre a uma série de autores para balizar suas 

descrições da ação bandeirante como, por exemplo, o já citado embaixador Oliveira Lima
114

 e 

também os historiadores Capistrano de Abreu e João Ribeiro. 
115

 

Mais uma vez, o Rio São Francisco aparece como o fiador da identidade nacional, 

notadamente no trecho em que Carlos Delgado de Carvalho se apropria de João Ribeiro para 

traçar uma comparação entre a área do São Francisco, a Amazônia e o Rio Grande do Sul. 

 

O terceiro é que, excluindo o mar, caminho de todas as civilizações, o grande 

caminho da civilização brasileira é o Rio São Francisco; é nas suas cabeceiras que 

pairam as grandes bandeiras, e d‟ahi se expande e ondula o impulso das minas; é no 

seu curso médio e inferior que se expande e propaga o impulso da criação, os dois 
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máximos fatores do povoamento. As suas ondulações extremas desde São Paulo 

(ligado a Minas) ate o Piauhy (ligado a Pernambuco) abraçam o que hoje se poderia 

chamar Brasil brasileiro. O extremo Norte, o Amazonas, é em excesso indiático; o 

extremo sul (Rio Grande) é demasiado platino: ambos esses extremos estão fora 

ainda hoje do influxo original: revolucionam-se quando tudo esta em paz ou 

prosperam no meio da miséria universal. (RIBEIRO apud CARVALHO, 

1913.p.165). 

 

Temos, portanto, o delineamento de uma paisagem verdadeiramente nacional, 

localizada no curso do Rio São Francisco. Mais do que isso, o rio é transformado por Carlos 

Delgado em propulsor da civilização. Já vimos pelas citações feitas acima às obras de 

Euclides da Cunha, Vicente Licínio Cardoso e Capistrano de Abreu, como as representações 

em torno do São Francisco estavam entrelaçadas as ações dos bandeirantes e estas por sua vez 

imbricavam no problema da nossa identidade.  

Todavia, em outro trecho as deferências aos bandeirantes deixam o elogio e partem 

para o ataque.  

 

As bandeiras que se encontram pelo sertão travam combates. Os paulistas luctam 

contra os baianos. A rivalidade entre as cidades nasce (São Paulo, Taubaté, Rio). As 

expedições multiplicam-se, as lavouras são abandonadas: o ouro fascina os 

portugueses do Brasil e mesmo os de Portugal, despovoando a costa e o Reino. A 

vida torna-se cara, o luxo é fraude, as ruínas são muitas. (CARVALHO. 1913, p. 

171) 

 

No trecho acima, chama-nos atenção a frase na qual Delgado de Carvalho fala do 

fascínio exercido pelo ouro sobre os portugueses daqui e de Portugal, se adiantando ao já 

citado Paulo Prado em seu capítulo sobre a cobiça. Ou seja, conquanto sua preocupação fosse 

com a integração do território, havia espaço para a crítica da ação bandeirante, crítica que 

resvala para a contradição entre o elogio ao caráter civilizatório empreendido pelas bandeiras 

e os conflitos conseqüentes, conflitos esses derivados da cobiça lusitana sobre o ouro, 

aproximando novamente Carlos Delgado de Carvalho, Paulo Prado e os críticos do passado 

português na Primeira República.  

Em relação aos portugueses, não deixa de ser um tanto estranho que Carlos Delgado 

de Carvalho tenha dedicado o livro a Dom Pedro II, que embora nascido no Brasil, não 

deixava de se constituir em herdeiro da dinastia Bragança. E sobre o mesmo tópico, isto é, a 

colonização lusa, a citação à cobiça dos portugueses entra em choque com sua descrição do 

tratamento dado aos escravos, o qual segundo ele teria impedido que a população negra 

tivesse planejado retornar ao continente africano.   
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No mesmo tópico, o qual aborda a formação étnica do Brasil, Delgado de Carvalho 

acompanha aqueles autores que, a exemplo de Joaquim Batista de Lacerda, apostavam na sua 

absorção, ou seja, no branqueamento. Aqui, mais do que nunca, Carlos Delgado de Carvalho é 

homem de seu tempo, assim como o é ao chamar atenção para o caboclo, estabelecendo uma 

distinção entre o sertanejo e o gaucho.  

Lembramos que tal distinção fora trabalhada por Euclides da Cunha n‟Os Sertões, 

obra onde o cruzamento entre o branco e o indígena é valorizado em detrimento daquele entre 

o negro e o branco. No caso de Carlos Delgado de Carvalho, o gaucho recebe maior valor do 

que o jagunço do norte e é justamente ai onde o discurso do autor tende para o determinismo 

geográfico: “A natureza é pródiga; bom clima, cultura prósperas (...). A vida é larga e farta: o 

homem é cavalheiresco e espetaculoso porque o seu meio se presta (...)”. (CARVALHO, 

1913.p.219) 

Assim, a obra de Delgado de Carvalho, conquanto rompa a divisão habitual em 

Estados e nem se preste a enumerações tais como aquelas localizadas em Joaquim Maria de 

Lacerda e Sebastião Paraná, não deixa de constituir uma obra geográfica de caráter descritivo. 

Além do que, nota-se em seu livro o apoio em autores estrangeiros para referendar uma visão 

ufanista da natureza brasileira, o que nos faz lembrar as considerações de Flora Sussekind 

sobre a importância do contato de nossos escritores com os viajantes durante o Romantismo, 

o que logrou transformar nosso país em uma paisagem sem história e sem conflitos sociais.  

 Visão esta que se diferencia daquela proposta pela revista infantil O Tico–Tico, 

fundada em 1905 por Manoel Bonfim, Luís Cardoso Junior e Renato de Castro. Como 

veremos no próximo capítulo, os artigos publicados na revista estavam mais preocupados com 

o uso racional e científico dos recursos naturais brasileiros do que em repetir a retórica da 

exuberância natural, sem por isso abandonar totalmente o discurso ufanista.   
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3 O BRASIL DE O TICO-TICO  

 

 

3.1 Introdução 

 

 

Neste último capítulo analisaremos as representações da natureza e do território 

brasileiro veiculadas no semanário infantil O Tico-Tico. Este periódico foi fundado no ano de 

1905, pela ação conjunta de Manoel Bonfim, Renato de Castro, Manoel Cardoso e Luís 

Bartolomeu de Souza e Silva,
116

 jornalista mineiro que estava à frente da empresa jornalística 

O Malho S.A.  

Além de O Malho, revista humorística fundada em 20 de Setembro de 1902, e O Tico- 

Tico, a empresa de Luís Bartolomeu contou com as publicações Leitura para todos, Almanack 

d‟ O Malho, Almanack d‟ O Tico-Tico e Portugal Contemporâneo. Tratar-se-ia, pois, de um 

exemplo da tese defendida por Nelson Werneck Sodré (1999)
117

 segundo a qual a imprensa 

brasileira do início do século XX, pelo menos aquela das grandes cidades, estaria se 

transformando em grandes empresas.  

Para o historiador, em obra tomada como referência em muitos estudos, a imprensa 

que acompanhou a Proclamação da República se distanciou do jornalismo do Império ao 

incorporar os grandes aparatos técnicos, entre os quais podemos citar a fotografia, o telégrafo 

e as máquinas rotativas. Ainda conforme Nelson Werneck Sodré, o surgimento da imprensa 

empresarial estaria articulado à implementação da economia capitalista no Brasil, embora o 

autor saliente as contradições que marcaram o processo, como, por exemplo, a aliança dos 

jornais com grupos vinculados a uma fase pré-capitalista da economia brasileira.  

O texto de Nelson Werneck Sodré tratou ainda da relação entre imprensa e literatura 

nas primeiras décadas do século XX. A respeito deste tópico, Nelson Werneck segue a 

sugestão de Brito Brocca
118

 e tece considerações nada lisonjeiras à literatura praticada nas 

revistas de então, chamando-as de superficial e alienada, delirando por Paris e de costas para o 

Brasil.  
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Assim, embora dialoguemos com a pesquisa realizada por Nelson Werneck Sodré e 

suas considerações a respeito da relação entre imprensa e poder na Primeira República, nosso 

caminho aqui será outro. Estamos preocupados com as representações do território e da 

natureza brasileira no semanário infantil O Tico-Tico, e assim, nosso texto estabelecerá um 

diálogo entre o pensamento social do início do século XX e a revista infantil, principalmente 

no que tange às idéias de seu principal idealizador, Manoel Bonfim.  

No mesmo ano que procurou o jornalista mineiro para lançar a revista infantil, Manoel 

Bonfim lança aquela que é considerada sua obra mais importante, América Latina: males de 

origem. Esta foi elaborada em Paris quando o médico sergipano foi estudar psicologia 

experimental e travou contato com os testes de inteligência desenvolvidos por Alfred Binet. 

119
 Um ano antes, havia feito um discurso para os formandos da Escola Normal do Distrito 

Federal, instituição na qual exerceu várias funções no magistério.  

Ainda no campo da educação, Manoel Bonfim foi diretor do Pedagogium, espécie de 

museu que visava propagar os avanços na pedagogia brasileira; e ainda se uniu a Elísio de 

Carvalho, Rocha Pombo, Fábio Luz no empreendimento que ficou conhecido por 

Universidade Popular de Ensino. 
120

 A nosso ver, a trajetória de Manoel Bonfim, está 

diretamente ligada à questão educacional e esta atravessa a revista infantil o Tico-Tico.  

Neste sentido, vale um registro a obra de Zita de Paula Rosa (2002). 
121

 Analisando 

dados como o preço a tiragem e as seções, a autora traçou um perfil da revista e seu público, 

mostrando as alterações e continuidades entre o momento no qual a revista foi lançada e o seu 

declínio, no início do ano de 1960. Entre os dados marcantes de sua pesquisa, cabe citar 

aquele referente ao preço da revista: 200 réis. Segundo a autora, tal valor equivalia àquilo que 

os meninos recebiam por pequenos serviços, o que tornava uma revista acessível. Porém, a 

mesma autora, ao analisar a seção de cartas que tinha por nome Gaiola d‟ O Tico-Tico, 

pondera que muitas respostas revelariam um público com referências culturais sofisticadas, 

muitas vezes só acessíveis aos adultos.  

                                                 

 
119

 Alfred Binet (1857-1911), filho de um médico e uma pintora, desistiu de sua carreira jurídica para seguir os 

estudos na área de ciências naturais sob a influência de Jean Marie Charcot. Tornou-se diretor do laboratório de 

Psicologia da Universidade de Sorbonne e lá desenvolveu um teste simples que se valia apenas de papel e lápis a 

fim de medir o coeficiente de inteligência das crianças. 
120

 AGUIAR, Ronaldo Conde. O rebelde esquecido: tempo e obra de Manoel Bonfim. Rio de Janeiro: 

Toopbooks, 2000.  
121

 ROSA, Zita de Paula. O Tico – Tico: meio século de ação recreativa e ação pedagógica. Bragança Paulista: 

EDUSF, 2002 

 



71 

 

Outro ponto salientado por Zita de Paula Rosa diz respeito à publicidade. Conforme a 

autora, os anúncios não eram publicados até o ano de 1906, quando sua inclusão levou o 

número de páginas saltar de 24 para 32. Já em 1908, a Sociedade Anônima O Malho S.A 

passou a publicar os preços cobrados pelos anúncios, que no caso da revista infantil chegavam 

à quantia de 180$000. Tais sinais, segundo Zita de Paula Rosa, indiciariam o caráter 

comercial da publicação.  

Em nossa análise, fizemos um breve fichamento das características materiais do 

periódico. A partir deste, podemos constatar a presença da publicidade, notadamente aquelas 

de empresas relacionadas a medicamentos e alimentos. Entre as empresas existentes no 

período, visualizamos “Odol”, “Café Frontin”, “Peitoral de Angico Pelotense”, “Vinol”, 

“Salutaris”, “Chocolate Cave”, “Casa Colombo”, “Alfaiataria Santos Dumont”, entre outras. 

Este tipo de anúncio, além de apontar os primeiros sinais de uma imprensa de massa, 

consubstancia a análise de Márcia Cezar Diogo (2005) a respeito das revistas ilustradas do 

Rio de Janeiro. 
122

 Segundo esta autora, revistas como O Malho, Revista da Semana e Fon-

Fon veiculariam uma pedagogia do moderno, formatando estilos de vida e pensamento afeitos 

as transformações urbanas que alteravam o cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. Também 

conforme Márcia Cezar, os anúncios de medicamentos e itens de higiene seriam um dos 

emblemas da modernidade anunciada, na medida em que se articulavam aos ideais de saúde e 

beleza. 
123

 

Em relação aos vínculos entre o moderno e as revistas ilustradas, precisamos destacar 

as pesquisas de Mônica Pimenta Velloso, seja aquela em torno da revista Dom Quixote seja 

aquela publicada em inúmeros artigos, entre os quais gostaríamos de citar aquele publicado na 

coletânea organizada por Claudia Oliveira (2010). 
124

 Neste artigo, a autora traça uma 

distinção entre a revista Estética, coordenada por Sérgio Buarque de Holanda e Prudente de 

Moraes Neto, e as revistas ilustradas que circulavam no Rio de Janeiro. Tratando-se de 

publicações destinadas a públicos diferenciados, Estética e Careta apresentavam diferentes 
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visões do moderno: uma articulada a experimentação, e outra voltada para a formatação de 

novas formas de vida correspondentes aos novos tempos. Deste artigo, nos interessa reter uma 

passagem na qual Mônica Pimenta Velloso sintetiza a visão com a qual acordamos a respeito 

das revistas ilustradas. 

  

Originadas de um projeto mais amplo, de cunho coletivo, as revistas são ponto de 

encontro de itinerários individuais, reunidos em torno de uma ideia comum. 

Funcionam como um verdadeiro microcoosmo, no interior do qual os intelectuais 

organizam suas redes de sociabilidade, defendem suas ideias e garantem seu 

sustento. (VELLOSO, 2010, p. 44) 

  

Neste sentido, concordamos com Mônica Pimenta Velloso no sentido de tomar as 

revistas ilustradas como um projeto coletivo de difusão de idéias. No caso da revista O Tico-

Tico, nosso texto mostra sua articulação a um projeto nacionalista e educacional muito 

próximo àquele encetado por publicações em circulação no mesmo período como o 

Almanaque Brasileiro Garnier e Kosmos, alvos das análises de Eliana Freitas Dutra (2005)
125

 

e Carolina Vianna Dantas (2010). 
126

 Conforme as autoras, os dois periódicos visavam à 

formação de uma identidade nacional a partir do enfoque em elementos como a língua, a 

história, o território e o folclore.  

Cotejando as análises de Eliana Freitas Dutra e Carolina Vianna Dantas com os 

fichamentos feitos da revista O Tico-Tico, fica fácil verificar como o seminário infantil 

também foi constituído pelo projeto nacionalista. Citemos, por exemplo, a existência de 

seções como “Histórias do Brasil em figuras”, “Galeria dos homens celebre”, no campo da 

História; e O “nosso folk-lore” no campo do folclore.  

Sem menosprezar os aspectos materiais e comerciais de O Tico-Tico, preferimos 

enveredar pela análise de seu conteúdo, principalmente daquilo que inclui as representações 

da natureza e do território brasileiro. Estamos interessados no diálogo entre os artigos e as 

histórias em quadrinhos e o pensamento social de seu principal idealizador Manoel Bonfim, o 

qual pode ser sintetizado em América Latina: males de origem e na sua palestra às formandas 

da Escola Normal do Distrito Federal.  
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Não podemos ignorar o fato de que, em acordo com o biógrafo Ronaldo Conde Aguiar 

(1999),
127

 o pensamento de Manoel Bonfim teria se endereçado para outro viés a partir de 

1920, pois o médico sergipano abandonou a crença na educação e passado a postular uma 

saída revolucionária para os impasses vivenciados pela sociedade brasileira. Nem é de 

somenos importância à indicação de Zita Rosa de Paula sobre o afastamento de Manoel 

Bonfim em relação ao Tico-Tico, o qual ficou a cargo do jornalista Renato de Castro e do 

poeta Manoel Cardoso Junior, responsáveis pela direção artística do empreendimento e pela 

seleção das colaborações enviadas pelos leitores respectivamente. 
128

 

Talvez por essa razão autoras como Patrícia Hansen (2007)
129

 e Roberta Ferreira 

Gonçalves (2011)
130

 não tenham esmiuçado a relação entre o pensamento de Manoel Bonfim 

e a revista O Tico- Tico. Patrícia Santos Hansen aloca o seminário infantil em meio à 

chamada literatura cívico-pedagógica, a qual contou com nomes como Olavo Bilac, Coelho 

Neto, Júlia Lopes de Almeida e Rodrigo Otávio. Conforme a autora, tanto esta literatura 

quanto a revista tinham no horizonte a formação dos cidadãos do futuro, veiculando valores 

como o trabalho, a solidariedade e a família, além de divulgarem conhecimentos de história, 

geografia e da língua. Não concordamos, porém, que a revista não levasse em conta a infância 

como fase específica, na medida em que seções como “Brincadeira para dias de chuva” 

insinuam a preocupação da revista com o lado lúdico, sem pensar no futuro adulto.  

Por sua vez, Roberta Ferreira Gonçalves, apesar de ter estudado o ambiente no qual se 

gestou a criação de O Tico-Tico, não fez maiores referências às idéias de Manoel Bonfim. Já 

em textos mais recentes Roberta Ferreira Gonçalves evidencia como a revista O Tico-Tico, 

através de seções como A arte de formar brasileiros, institui uma pedagogia nacional, 

preocupada com a formação dos futuros republicanos e a concretização da comunidade 

nacional, nos remetendo a conceituação de Benedict Anderson a respeito do nacionalismo. 
131

 

Benedict Anderson propôs a tese segundo a qual a nação pode ser entendida enquanto 

uma comunidade imaginada, sem que isso signifique, entretanto, trata-se de algum tipo de 
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falseamento. Para Anderson, a nação como idéia se tornou possível a partir do momento em 

que os homens passaram a questionar a sacralidade da língua e dos monarcas bem como a 

imaginar que fatos, conquanto distantes entre si, tivessem uma ligação. Um dos veículos deste 

processo foi à imprensa, pois o capitalismo editorial permitiu a criação de redes de 

comunicação entre os vários pontos dos territórios nacionais.  

Concordamos com as assertivas de Patrícia Santos Hansen e Roberta Ferreira 

Gonçalves a respeito do caráter pedagógico da revista O Tico-Tico. Por isso mesmo nos 

arriscamos a cotejar o pensamento de Manoel Bonfim com os discursos e representações da 

revista O Tico-Tico, na medida em que tanto o médico sergipano como o semanário infantil 

inseriram-se no debate educacional da Primeira República.  

 

3.2 O pensamento de Manoel Bonfim  

 

 

Diferentemente de outros pensadores contemporâneos, o pensamento de Manoel 

Bonfim não estava centrado em categorias espaciais como litoral e sertão, embora autores 

como Nísia Trindade Lima acentuem que o sertão, na verdade, também remeteria para o 

descompasso temporal entre espaços distintos do território brasileiro. Manoel Bonfim, porém, 

não localizou “nossos males” em um espaço específico, desmontando assim quaisquer 

dicotomias entre a costa e o interior.  

 Olhando para o título de sua obra mais importante, América Latina: males de origem, 

vemos logo a associação entre passado e presente, isto é, a explicação dos nossos impasses 

adviria de uma análise do passado. Bonfim, deste modo, se antecipava a obras clássicas do 

pensamento social brasileiro, a saber: Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, e 

Retrato do Brasil, de Paulo Prado.  

 Os três autores apresentam pontos em comum. O objetivo de Manoel Bonfim era 

questionar a tese dos teóricos europeus de que a civilização brasileira estaria fadada ao 

fracasso, visto que o povo brasileiro, por não apresentar os caracteres raciais mais 

qualificados, não teria conseguido se desenvolver mesmo em meio a uma próspera natureza. 

Para o médico sergipano, se o Brasil encontrava-se em atraso não era por possuir um povo 

mestiço e sim devido ao seu passado colonial, marcado por aquilo que o autor denomina de 

parasitismo.  
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Valendo-se de metáforas extraídas das ciências naturais, Manoel Bonfim faz um 

retrato da colonização ibérica, no qual se destacam a exploração exercida por portugueses e 

espanhóis sobre a nossa riqueza. O caráter parasitário teria se transmitido como uma herança a 

nossas elites, que continuavam a sugar as riquezas produzidas sem oferecer maiores 

contrapartidas como, por exemplo, a educação.  

Ainda conforme Manoel Bonfim, as teorias baseadas em pressupostos raciais seriam 

maneiras dos europeus justificarem seu domínio sobre as nações latino-americanas. Desta 

forma, o médico sergipano escaparia aos determinismos raciais característicos de sua geração 

de pensadores, notadamente aqueles propalados em escritos de Euclides de Cunha e Sílvio 

Romero.  

Passemos agora aos pontos em comum entre os textos de Manoel Bonfim, Sérgio 

Buarque de Holanda
132

 e Paulo Prado
133

. São autores que atribuem o estatuto da sociedade 

brasileira daquele momento presente ao passado colonial de matriz ibérica. Em Raízes do 

Brasil, Sérgio Buarque de Holanda defende que a característica principal do homem brasileiro 

seria a cordialidade, ou seja, a expansão das emoções em detrimento da razão. Isto dificultaria 

o apreço do brasileiro pelo espaço público e pelo esforço no trabalho, visto que nossa 

colonização seria marcada pelo caráter aventureiro dos lusitanos. 

Estamos seguindo uma leitura mais “tradicional” do texto clássico de Sérgio Buarque 

de Holanda, sem esquecer que leituras mais recentes, promovidas por Robert Wegner 

(2000)
134

 e João Cezar de Castro Rocha (2004),
135

 oferecem a oportunidade de uma 

interpretação mais complexa de Raízes do Brasil. Em Robert Wegner, por exemplo, 

conhecemos diferenças entre o pensamento de Sergio Buarque de Holanda na sua obra 

principal e aquele inscrito nas obras dedicadas a pesquisar o movimento das bandeiras, tais 

como Caminhos e Fronteiras e Monções. Para o historiador, se nos valermos da interpretação 

de Wegner, o movimento dos bandeirantes em direção ao Oeste do Brasil aproximaria o 

Brasil da matriz racional norte-americana, sem que isso signifique a igualdade entre as 

formações dos dois países, na medida em que o aproveitamento das técnicas indígenas foi 

bem mais denso se compararmos as ações de bandeirantes e pioneiros.  
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Já João Cezar de Castro Rocha (2004)
136

 insiste na necessidade de cotejarmos as 

várias edições de Raízes do Brasil sob pena, de desconhecermos as mudanças sofridas pelo 

texto entre a primeira edição, de 1936, e as edições seguintes. O mesmo autor avalia que o 

conceito de cordialidade, para além de uma referência à identidade nacional, funcionaria 

como uma ferramenta teórica para analisarmos as relações no campo intelectual, mesmo em 

países cuja matriz colonial não tenha sido ibérica.  

De qualquer forma, nos parece plausível a comparação entre Sergio Buarque de 

Holanda e Manoel Bonfim. Os dois autores, a exemplo do que também fizeram Caio Prado 

Júnior (1965),
137

 Gilberto Freyre (2004)
138

 e Oliveira Vianna (1973),
139

 buscaram no passado 

mais do que no espaço a compreensão do nosso presente. Outra matriz comum aos mesmos 

autores é certo apreço pela situação norte-americana, embora Bonfim seja cauteloso em 

relação ao perigo representado pelo imperialismo dos Estados Unidos.  

Em capítulos anteriores, citamos a aproximação dos intelectuais republicanos do 

modelo oferecido pela República Norte-Americana. Na leitura que dela faz Lucia Lippi de 

Oliveira (1990),
140

 vemos como, na tentativa de constituir a República no plano simbólico, 

intelectuais como Raul Pompéia associaram os Estados Unidos ao “moderno”, ao passo que 

nossas matrizes portuguesas deveriam ser extintas enquanto vetores do atraso. Para José 

Veríssimo, por exemplo, os Estados Unidos seriam um modelo de constituição do sentimento 

patriótico através da educação, a despeito da grandiosidade de seu território.  

A respeito deste aspecto, não custa ter na memória que o Império Brasileiro já havia se 

aproximado dos Estados Unidos. Basta lembrar o fato já aqui mencionado do comparecimento 

de Dom Pedro II à Exposição Universal da Filadélfia em 1876 como único monarca entre as 

nações latino-americanas, isto se não quisermos mencionar a figura do engenheiro André 

Rebouças e sua admiração pelas obras de engenharia das cidades norte-americanas. 
141

 

No que respeita ao objeto de nossa pesquisa, a aproximação entre Manoel Bonfim e os 

Estados Unidos se faz pela temática do trabalho. Em suas considerações finais, Bonfim reitera 
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por várias vezes que o pouco apreço do brasileiro pelo trabalho seria fruto da falência de 

nosso sistema educacional e não uma característica intrinsecamente racial. 

 

O progresso há de ser de toda a sociedade, no seu todo; e isto só se obtém pela 

educação e cultura de cada elemento social. Não se eleva o meio sem melhorar os 

indivíduos; não há progresso para quem seja incapaz de compreendê-lo e desejá-lo, 

prevê-lo e buscá-lo. O progresso é um triunfo – a vitória crescente sobre a natureza; 

e na batalha que a ele conduz, a primeira condição é estar desembaraçado da 

ignorância, dos preconceitos e dos desalentos que nela se geram, conhecer os 

inimigos a vencer, conhecer os obstáculos a suprimir ou transpor, conhecer os 

recursos que podem servir, conhecer o alcance de cada tentativa, conhecer, 

conhecer... conhecer de mais em mais. (BONFIM. 2005, p. 361) 

 

Além do trecho acima, podemos colher outros exemplos por todo o texto de Manoel 

Bonfim que se valem do mesmo tom. Como já dito anteriormente, Bonfim não respaldava os 

determinismos geográficos e raciais característicos do pensamento social da Primeira 

República. Sua aposta está no passado colonial português, de quem herdamos características 

como o parasitismo e o espírito guerreiro que se desdobrou em várias rebeliões ao longo da 

História. Deste modo, já é hora de aproximar o livro de Manoel Bonfim de outro intérprete da 

realidade brasileira, Paulo Prado.  

Em Retrato do Brasil, Paulo Prado define a tristeza como característica primordial do 

brasileiro, começando seu texto com a famosa frase na qual contrapõe a exuberante natureza 

brasileira e a nossa melancolia. De acordo com Paulo Prado, a nossa tristeza adviria do caráter 

de nossa colonização, mais precisamente da psicologia de nossos colonizadores lusitanos, 

pautada na luxúria e na cobiça. No pós-escripto, Paulo Prado defende duas saídas para a 

situação brasileira: a guerra e a revolução, tomando preferência por esta última.  

Não desconhecemos a distância a separar o pensamento de Manoel Bonfim daquele de 

Paulo Prado. No momento em que foi escrito, América Latina: males de origem supunha ser a 

educação a solução viável a ser oferecida para o Brasil. Para Bonfim, era a educação e não a 

revolução como pensavam Sérgio Buarque de Holanda e Paulo Prado, o remédio para reverter 

o atraso do Brasil. Uma educação que alimentasse a vontade do brasileiro para trabalhar e 

usufruir dos recursos propiciados pela natureza.  

Para o que nos interessa aqui, é interessante colocarmos o pensamento de Manoel 

Bonfim de volta ao contexto da Primeira República. Vamos lembrar, por exemplo, da análise 

desenvolvida por Nicolau Sevcenko (2003)
142

 acerca da vida intelectual do período. 
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Conforme o historiador, a avalanche regeneradora do Prefeito Pereira Passos teria cindido os 

grupos intelectuais em duas esferas: os vencedores, os quais teriam se aliado aos grupos 

dominantes; e os vencidos, que teriam ficado a margem do arrivismo social característico da 

regeneração urbana do Rio de Janeiro. Conquanto discordemos desta divisão, na medida em 

que não leva em conta a complexidade do pensamento de Manoel Bonfim e Olavo Bilac entre 

outros, acompanhamos Nicolau Sevcenko no sentido de interpretar a ação dos intelectuais da 

Primeira República com um sentido missionário, o qual era fruto de uma autoatribuição.  

Seguindo esta linha de raciocínio, outro dado nada desprezível foi a luta empreendida 

por muitos intelectuais em prol da Abolição e da República, bem descrita na pesquisa 

desenvolvida por Diogo de Castro Oliveira acerca da boemia literária no Rio de Janeiro do 

final do século XIX.
143

 A investigação de Diogo Castro Oliveira enfoca o ambiente no qual 

circulavam intelectuais, como o Café Papagaio, o Java, a Confeitaria Colombo, o Café do Rio 

e o Bar do Necrotério, além de ter indiciado a adequação dos boêmios aos ideais burgueses.  

Era nos locais citados que Manoel Bonfim teria se encontrado com o jornalista Renato 

de Castro e o poeta Manoel Cardoso Junior para proporem ao mineiro Luís Bartolomeu de 

Souza e Silva a criação de O Tico-Tico, premissa desenvolvida com maiores minúcias por 

Roberta Ferreira Gonçalves em sua Dissertação de Mestrado
144

. Uma questão a somar-se ao 

ambiente literário da Primeira República diz respeito ao abismo entre a República idealizada 

pelos intelectuais e a República realmente existente.  

Em relação a este tema, análise anterior da revista O Malho,
145

 a primeira a ser lançada 

por Luís Bartolomeu, descortinou como o humor da revista serviu de veículo para uma crítica 

à República oligárquica, valendo-se da personagem Zé Povo para canalizar a decepção dos 

intelectuais frente aos rumos tomados pelo regime instituído em 1889. Talvez por isso Manoel 

Bonfim tenha procurado justamente Luís Bartolomeu para o empreendimento de uma revista 

infantil, como não bastasse o fato de O Malho ser uma revista de significativa popularidade 

no período.  

Deixando um pouco de lado o ambiente intelectual da Primeira República, nos 

voltemos para o pensamento de Manoel Bonfim. Aqui já se disse que Bonfim se afasta dos 
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modelos deterministas e procura a explicação de nosso “atraso” no passado colonial lusitano, 

marcado pelo parasitismo. Leiamos uma passagem na qual Bonfim se contrapõe a tese de 

Jacobi. 

 

Retóricas: a natureza não castiga ninguém, nem conhece orgulhosos. Ela é 

inexorável, efectivamente – para aqueles que a abandonam, para aqueles que, 

achando meio de viver, sem por em contribuição as suas energias e atividades, as 

vão perdendo gradualmente, no todo ou em parte. Falar em vingança da natureza 

sobre os excessos de felicidade, não é dar uma explicação científica dos fatos. 

(BONFIM, 2005, p.332) 

 

O trecho transcrito acima refuta um parágrafo de Jacobi citado a respeito de Manuel 

Bonfim. 

 

As nações se esgotam como os terrenos não adubados, e é neste sentido que se deve 

compreender o fenômeno que se chamou na história, velhice e decrepitude das 

nações (...) As leis da natureza são imutáveis; e ai de quem as viola! Cada privilégio 

de que o homem se investe é um passo para as degenerescências, as frenotipias, a 

morte da raça. Abaixando quem quer elevar-se acima do nível comum da 

humanidade, castigando os orgulhosos, vingando-se do excesso de felicidade, a 

natureza encarrega os privilegiados de serem os algozes de sua raça. (JACOBY apud 

BONFIM, 2005)
146

 

 

Vemos através da contraposição dos trechos citados acima como Manuel Bonfim se 

recusa a aceitar teses pautadas em leis inexoráveis, notadamente aquelas que justificariam o 

descrédito no Brasil. Para o médico sergipano, o trabalho era o móvel capaz de alavancar o 

Brasil ao rol das nações civilizadas. Entretanto, o texto de Bonfim deixa escapar trechos como 

este. 

Não refletem, sequer, no seguinte: que, se há nesses naturais incapacidade essencial 

para o trabalho e a atividade, ela é efeito do clima, e se manifestará fatalmente sobre 

qualquer raça, ou gente que aqui se aclimate. A vida num país quente obedecerá 

sempre às condições que o clima oferece; e neste particular, as raças já aclimadas 

oferecem, forçosamente, vantagens sobre as recém-chegadas. (BONFIM, 2005, p. 

201) 

 

Contudo, cremos que ainda vale falar no tom dominante do discurso de Manuel 

Bonfim como sendo pautado pela valorização do trabalho e da educação. Parece-nos também 

que, ao se contrapor ao pessimismo dos teóricos europeus, Bonfim acaba por se aproximar ao 

paradigma ufanista, que sustentava seja a obra do Conde Afonso Celso seja dos livros 

didáticos analisados no capítulo 2 desta Tese. Acontece, porém, que o texto de Manuel 
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Bonfim não se reporta ao enaltecimento da natureza brasileira como as obras de Joaquim 

Maria de Lacerda e Sebastião Paraná. Seu ufanismo era condicionado pela educação e pelo 

trabalho. As riquezas da natureza brasileira só seriam válidas a partir do momento em que o 

brasileiro as conhecesse e soubesse aproveitá-las.  

Um ano antes, Manoel Bonfim proferiu um discurso intitulado O progresso pela 

instrução por ocasião da formatura da Escola Normal do Distrito Federal, instituição na qual o 

médico sergipano atuou como professor. Na ocasião, estavam presentes o Presidente da 

República, Rodrigues Alves, e o prefeito do Distrito Federal, Pereira Passos. O fio da sua fala 

antecipava o texto de América Latina: males de origem e reforçava a todo o momento o valor 

da instrução e o papel a ser exercida pelas futuras professoras neste processo, queixando-se 

ainda do pouco valor dado a educação.  

No final do discurso, Manoel Bonfim fala da “luz triunfal de nosso céu” e “dos 

encantos da natureza brasileira”, mostrando que estas benesses naturais seriam capazes de nos 

amesquinhar caso não as dominássemos, cingindo-nos a um ideal. Tal ideal, é claro, adviria 

da instrução e da cultura. Assim, Manoel Bonfim se afasta da identificação entre natureza e 

identidade nacional sob uma perspectiva essencialista, preferindo tratá-la de um ponto de vista 

mais “pragmático”.  

Esclareça-se que a educação salientada por Manuel Bonfim seria a de nível primário, e 

assim nosso autor vai ao encontro de toda uma corrente do pensamento social da Primeira 

República que criticava o domínio dos bacharéis. Por outro lado, Bonfim esperava que a 

instrução do “povo” resultasse na formação de uma elite através da seleção dos “melhores 

cérebros”. Logo, dois eram os objetivos de Manoel Bonfim ao defender o progresso via 

educação: a formação de um escol e a capacitação das classes trabalhadoras, formada por 

caboclos e sertanejos. Deste modo, Bonfim, sem chegar a idealizar o nosso homem do 

interior, também não imputa as suas características negativas aos aspectos raciais. Conforme 

esclarece Márcia Naxara (1998),
147

 Manoel Bonfim foi um dos autores que se bateu pela 

valorização do trabalhador brasileiro em detrimento dos imigrantes.  

Rebeca Gontijo (2003),
148

 outra analista de Manoel Bonfim, se dedicou a analisar O 

Brasil na História, obra publicada em 1930. Segundo a interpretação de Gontijo, a perspectiva 

de Bonfim questionava a suposta imparcialidade do historiador e postulava ao Ensino de 
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História a glorificação dos heróis. Para Manoel Bonfim, segundo Rebeca Gontijo mais uma 

vez, a história do Brasil teria sido deturpada devido à influência da sociologia francesa e aos 

chamados historiadores antinacionalistas, que teriam negado o valor dos brasileiros. 

 

 

 

 

 

3.3 A revista O Tico-Tico  

 

 

Embora Manoel Bonfim tenha se distanciado dos “negócios” d‟ O Tico-Tico, a análise 

da revista mostra semelhanças entre as idéias desenvolvidas em América Latina: Males de 

Origem e aquelas em circulação no seminário infantil. Um destes pontos em comum era a 

valorização da educação e do estudo, como assinala um artigo intitulado justamente “O 

Estudo”. 

 

O estudo é o ideal quasi nunca por nos reconhecido na infância. Para elevar nossos 

sentimentos, nossos caractere, nossas ações energicas e respeitosas, precisamos ter 

uma alma nobre e educada. Para educar nossa alma, precisamos de um guia, de um 

roteiro que nos mostre o caminho do bem. E o estudo é esse guia, é o estudo esse 

roteiro. (O Tico - Tico, 22/04/1914) 

 

Outra seção que fazia constantes apelos ao estudo era as “Aventuras de Chiquinho”, 

histórias em quadrinhos publicadas na última página de O Tico-Tico. Para dar um exemplo, 

poderíamos citar a “Aventura” publicada em 29 de Março de 1916, a qual além de propagar a 

valorização do estudo, incluía o tema da grandeza territorial brasileira e o parco uso dos 

recursos aqui existentes. Já no primeiro quadrinho lemos: Por fim, Chiquinho Começou a 

estudar. Abriu a Geographia, começou a observar o mapa-múndi e ficou assombrado, 

boquiaberto de admiração. (O Tico-Tico, 29/03/1916, p. 32) 

Como ressaltam os quadrinhos, Chiquinho não conhecia a “grandiosidade” do 

território brasileiro, e diante das assertivas de sua mãe, segundo quem o Brasil necessitava de 

pessoas preparadas para valorizar o Brasil e defendê-lo, Chiquinho foi buscar todo um aparato 

militar e afirma em outro quadrinho seu desejo de servir ao Exército brasileiro. Sua mãe 

retruca e aponta a importância do estudo em detrimento do serviço militar. Eis a fala da mãe: 

“Então mamai levou-o de novo para a sala de estudos, dizendo: por aqui é que se deve 
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começar, não é com armas, é com livros. Só depois de aprender que um homem pode ser útil a 

seu paiz” (O Tico-Tico, 12/04/1916, p.32) 

Para uma análise desta historinha, devemos inserir duas chaves. A primeira concerne 

ao contexto do ano de 1910, quando a eclosão da Primeira Guerra Mundial teria se 

desdobrado em um surto de nacionalismo no Brasil, exemplificado pela fundação de 

associações como a Liga de Defesa Nacional
149

 e a Propaganda Nativista,
150

 relacionadas a 

intelectuais como Olavo Bilac e Álvaro Bomilcar. 
151

 Um dos pontos destes movimentos, 

conquanto não fosse comum a todos, era pregação do serviço militar obrigatório, justamente 

aquele com o qual parece discordar o discurso emanado de O Tico-Tico.  

Num momento em que muitos intelectuais ou levantavam-se para defender o 

alistamento militar ou o alinhamento do Brasil a um dos lados da conflagração mundial, a 

revista insistia em sustentar a importância dos livros em detrimento da força. Deste modo e 

esta seria a outra chave a inserir, a revista acabava por se aproximar às idéias de seu 

idealizador, na medida em que Manoel Bonfim sempre fora crítico ao caráter guerreiro que 

nós herdamos dos portugueses, o qual se desdobrara em várias “revoltas” ao longo da 

História.  

Mesmo tendo à frente da empresa um bacharel da Escola Militar da Praia Vermelha, 

Luís Bartolomeu de Souza e Silva, Loureiro não deixara de proferir uma crítica ao 

militarismo. E não era a primeira vez que a revista circulava um discurso que tomava partido 

da “ilustração” frente ao uso da força. Na edição de número 28, lançada em 18 de Abril de 

1906, O Tico-Tico publica a história em quadrinhos A Força da Ciência cujo último 

quadrinho fala: “A força nada vale sem o estudo. Quem estuda pode vencer o Hercules mais 

possante”. (O Tico-Tico, 18/04/1906, p.9). 

Também poderíamos adotar um método quantitativo e verificar quantas vezes palavras 

associadas à educação aparecem na revista. Consultando a Hemeroteca Digital Brasileira, 

temos um total de 1518 ocorrências para a palavra “estudo” e 3242 para o vocábulo “escola”. 

Só aí teríamos um total de quase 4800 referências ao problema educacional. Em contrapartida, 

só localizamos 51 ocorrências para a palavra “pedagogia”. Poderíamos aí nos recordar das 
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palavras de Jorge Nagle acerca do “entusiasmo na educação” que tomou conta dos intelectuais 

nos primeiros anos da República, embora não estejamos totalmente de acordo com a tese de 

Nagle que este “sentimento” teria arrefecido depois.  

Vejamos então como a revista associava a geografia e a educação. Em 1906, a seção 

“A Arte de Formar Brasileiros” trouxe um conjunto de artigos a pontuarem o 

desconhecimento dos brasileiros em relação a seu território. O número 43 de 1º de Agosto de 

1906 começa a apresentar o problema da seguinte forma. 

 

Um paiz como o nosso, de território immenso, riquissimo, cheio de riquezas 

naturaes, ainda quasi inexplorado, os meninos que dentro de poucos annos terão as 

responsabilidades e regalias de homens, devem pensar muito na profissão a que 

pretendem se dedicar, não só pelo interesse pessoal de ganharem a vida facilmente, 

obtendo grandes lucros, como pelo interesse que deve merecer o Brazil, para que 

procurem engrandeçe-lo, desenvolvel-o, tornal-o tão grande no progresso e 

civilização quanto elle eh ja eh por sua natureza e território. (O Tico-Tico, 

1/08/1906, p.6). 

 

O subtítulo da seção era “As profissões de mais futuro” e ai cabe à pergunta: Quais 

eram as profissões mais auspiciosas de acordo com a revista? Neste primeiro número, duas 

são destacadas: a agricultura e o comércio. Leiamos o discurso da revista sobre a agricultura, 

a que mais nos interessa por sua proximidade ao tema da natureza. 

 

O Brazil precisa de agricultores intelligentes e instruídos, que saibam a aproveitar a 

fertilidade maravilhosa de nossa terra, que não produz riquezas infinitas unicamente 

porque está abandonada e entregue a ignorantes que não a podem cultivar como é 

preciso. (O Tico-Tico, 1/08/1906, p.6). 

 

Quando cotejamos o primeiro trecho citado e a obra de Manoel Bonfim, encontramos 

uma ressonância entre a crítica do médico sergipano ao parasitismo das elites brasileiras e o 

conselho do autor da seção a fim de que os leitores não procurassem profissões que lhe 

rendessem maiores lucros pessoais e sim aquelas através das quais poderiam servir ao Brasil. 

Deste modo, o discurso contrapõe o individualismo dos bacharéis e o espírito “coletivo” de 

profissões como a agricultura e o comércio.  

Mais do que dizer uma verdade sobre os bacharéis, pensamos que tal tipo de discurso 

fosse uma estratégia de marcar a diferença entre os intelectuais da geração do Império e a 

geração republicana, associada à idéia de moderno e ao empenho de reformar o Brasil, uma 

reforma, aliás, que sempre vinha de cima para baixo, afinal, era preciso “instruir os 

ignorantes”.  

Ora, se dermos uma olhada na imprensa produzida no Império, com a ajuda de 
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pesquisas como a de Sílvia Maria Azevedo (2010),
152

 verificamos como o discurso daquele 

momento já vinha impregnado de noções como “civilização”, “progresso” e “ciência”, 

divulgados por periódicos como Ilustração Brasileira e Ilustração Popular. Aliás, a própria 

idéia de ilustração, além de ser uma associação com publicação de imagens como assinala 

Silvia Maria Azevedo, remete ao movimento Iluminista e sua contraposição imagética entre 

luzes e trevas. 

Logo estamos falando, pelo menos, no que tange ao plano das idéias, mais de 

continuidade do que de ruptura entre a geração republicana e a geração do Império, mesmo 

porque muitos dos próceres intelectuais das primeiras décadas do século XX foram herdeiros 

ou compuseram a chamada Geração de 1870. Ângelo Agostini
153

, responsável pela seção “A 

arte de formar brasileiros”, foi um desses intelectuais de grande atuação no Império, tendo 

fundado uma revista de peso na crítica ao imperador e à escravidão: a Revista Ilustrada.  

Não vamos negar aqui as mudanças vindas ao bojo da República. Com a Constituição 

de 1891, a população recebera o direito de eleger o seu representante máximo, como não 

bastasse à transição entre o trabalho escravo e o trabalho livre, a qual significava em tese a 

inexistência de distinções entre cativos e homens livres. Porém, cabe tomar distância em 

relação a certas estratégias de intelectuais como Manuel Bonfim e Raul Pompéia, para não 

adotar como se fosse nossa a dicotomia entre um Império “atrasado” e uma República 

“moderna”. Afinal de contas, era com as premissas iluministas e cientificistas do século XIX 

que os homens de letras republicanos empunham suas bandeiras reformistas.  

No número seguinte da revista Tico-tico, a seção “A arte de formar brasileiros” fez um 

discurso sobre a indústria e sua contribuição para o futuro do país. Novamente, o centro do 

texto estaria localizado no aproveitamento da natureza brasileira. Senão vejamos um trecho. 

E em summa temos de tudo em fartura, só nos falta quem queira traballhar! A 

natureza foi generosa, deslumbramente generosa para com este paiz, cabe agora aos 

homens aproveitar os seus dons, tirar proveito de seus recursos esplendidos, infinitos 

e variadíssimos que ahi estão abandonados e sem valor, porque só o trabalho pode 

transforma-los em riquezas. (O Tico-Tico, 08/08/1906, p. 6) 

 

Em seguida, o texto dá exemplo de dois produtos que estariam sendo mal-aproveitados 
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pela falta de aplicação ao trabalho: algodão e borracha. Sobre isso, talvez fosse possível 

afirmar que o autor da seção estivesse muito mais preocupado em pontuar o descaso dos 

brasileiros em relação a estes produtos e sua exploração por estrangeiros, na medida em que 

não podemos negar o boom da borracha vivenciado pelo Brasil no início do século XX.  

Faz-se necessário lembrar aqui do texto de José Augusto Pádua (1987).
154

 Nele o autor 

analisa os escritos de José Bonifácio, André Rebouças e Alberto Torres para sinalizar toda 

uma tradição da representação da natureza brasileira que, embora estivesse distante de uma 

exaltação pura e simples das nossas florestas, era preocupada com a utilização racional de 

nossos recursos naturais.  

Sem dúvida que os autores analisados por José Augusto Pádua escreveram em 

contextos diferenciados. José Bonifácio, por exemplo, compôs seus estudos sobre mineração e 

ecologia no contexto do final do século XVIII e início do XIX, ao passo que André Rebouças 

atuou no final do Império e Alberto Torres, por sua vez, escreveu O Problema Nacional 

Brasileiro em 1914, ano localizado na já citada profusão de discursos e movimentos 

nacionalistas. Entretanto, nos parece que um fio une os três autores, a saber: a perspectiva 

científico-iluminista que preconizava o domínio racional do homem sobre a natureza.  

A seção “A arte de formar brasileiros” era composta por uma série de desenhos a 

ilustrarem o discurso proferido pelo texto. No número 45, o qual circulou em 15 de Agosto de 

1906, temos a ilustração de um “preto” a descascar o café em frente aquilo que parecia ser 

uma fábrica. Sigamos a legenda que acompanha a ilustração. 

 

O que mais atraza a agricultura no Brasil é a falta de progressos de mecanismos 

aperfeiçoados para desenvolver o trabalho. Ahi está um exemplo da superioridade 

do mecânico sobre o manual: um preto, batendo um dia inteiro, consegue descascar 

apennas uma saca de café, enquanto uma machina descasca centenas de saccas.  (O 

Tico-Tico, 15/08/1906, p. 6). 

 

Poderíamos começar perguntando: o “preto” representado no desenho aludiria à 

escravidão? Vemos como a legenda não constrói essa associação, mas não deixa de ser 

plausível assim o afirmarmos, mesmo enquanto um reforço ao discurso que contrapunha a 

República moderna e o Império atrasado. Estamos em face daquilo denominado por Francisco 

Foot Hardmam de discurso diurno-iluminista, o qual era embasado na defesa do “progresso” e 

da “civilização” como as metas a serem atingidas pelo Brasil. Ainda conforme Francisco Foot 

Hardmam, esta era apenas uma das vertentes do “modernismo” brasileiro, a qual seria 
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concorrente da face noturna – romântica, focada nas conseqüências do progresso e nas ruínas 

surgidas com a marcha das civilizações. 
155

. 

Como dito, o objeto deste texto da seção “A arte de formar os brasileiros” era a 

importância do maquinário e da eletricidade na economia brasileira. Em todo o percurso da 

escrita, lemos um apanágio da aprendizagem da eletricidade e da mecânica enquanto ciências 

úteis e proveitosas para o Brasil. Reiterava-se assim o discurso anti bacharel, embora esta 

palavra não apareça no texto.  

Para não dizer que o texto fugia ao esquema litoral X sertão, leiamos um trecho da 

mesma seção, o qual circulou no número 42 de 25 de Julho de 1906. 

 

O Brazil não se adianta rapidamente, não se desenvolve na proporção de seus 

recursos, porque nos brazileiros não o conhecemos. Os allemães, inglezes e 

franceses que, de vez em quando, organizam expedições e viajam pelo interior de 

nossa terra, ficam assombrados de ver uma terra tão rica, sem que ninguém a queira 

aproveitar, porque si fosse lá na Inglaterra, na França ou na Alemanha, isso estaria 

explorado cuidadosamente, os rios aproveitados para o transporte, os sertões 

cortados por estradas de ferro, que levassem de um ponto para outro, os productos 

da terra para que nada faltasse em parte alguma. (O Tico-Tico, 25/02/1906, p. 6) 

 

Façamos então o mesmo exercício de contagem de palavras. Se digitarmos a palavra 

“sertão” na Hemeroteca Digital, veremos um total de 400 ocorrências. Elas se espalham por 

todo o período de circulação da revista, aparecendo tanto em seções como “As lições de 

vovô” e “O Sr. X e sua página” quanto em histórias em quadrinhos e poemas enviados por 

leitores. Comparando-se com a entrada “amazonas”, temos mais do que o dobro: 814 

ocorrências. Além das várias ocorrências na seção “Nossos concursos” devido as pessoas com 

o sobrenome “Amazonas”, temos também as referências ao território e a natureza, espalhadas 

em seções como “A arte de formar brasileiros”.  

Já vimos como a agricultura era um dos temas centrais nos textos de O Tico-Tico: Isto, 

para a nossa surpresa, não se converte em um numero significativo de ocorrências na 

Hemeroteca Digital: são apenas 284, quase as metades daquelas existentes para “sertão” e um 

quarto daquelas existentes para “amazonas”. “Agricultura” aparece em seções como “Sciencia 

facil”, “A arte de formar brasileiros” e mesmo em anúncios de livros para crianças, como é 

possível aferir no número 18, o qual circulou em 7 de Fevereiro de 1906. Localizamos aí um 

catalogo da Livraria Alves trazendo livros como “Cantos Populares do Brasil”, “Contos 
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populares do Brasil” e “Vida infantil”, cujo segundo volume traz “Noções de agricultura, 

Zootechnia e Educação cívica”.  

No que diz respeito às disparidades assinaladas acima no número de ocorrências das 

palavras “sertão”, “agricultura” e “amazonas”, caberia nos questionarmos se isto não 

significaria o predomínio de uma visão “romântica” da natureza brasileira em detrimento de 

uma mais “prática”, embora não devamos esquecer que os números assinalados no site dizem 

respeito a todo o período de existência do periódico, o qual não foi abrangido nesta pesquisa. 

Aqui estamos investigando as representações do território e da natureza brasileira que 

circularam até o ano de 1925. 

Vejamos algumas dessas ocorrências para verificarmos o problema. A palavra 

“sertão”, por exemplo, aparece na seção “As lições de vovô” da seguinte forma:  

 

“Geralmente elles vêm ao Rio de Janeiro pedir providências ao governo contra os 

abusos de que são victimas no sertão. Gente má e sem consciência, rouba-lhes as 

terras, corre com eles, maltrata-os”. (O Tico-Tico, 12/05/1909, p.3)  

 

Esta associação entre indígenas e sertão foi encontrada em outros números de O Tico-

Tico. Número anterior a este traz a história ilustrada “Façanhas de um explorador”, na qual se 

lê esta referência ao “sertão”: “Elle bem sabia que nos profundos sertões brazileiros ha feras 

de todas as espécies, cobras colossaes, mosquitos venenosos e índios bravios”. (O Tico-Tico; 

26/09/1906: p.3.). Outro destes exemplos foi localizado na seção “O nosso folk –lore” do 

número 551 de 3 de Maio de 1916: “Por esse motivo os índios costumam deixar pennas de 

aves, abanicos, flechas e outras cousas como estas, em qualquer parte da estrada, que leva ao 

sertão (...)”. (O Tico-Tico; 3/05/1916, p.25)  

Aliás, foram localizadas outras referências ao “sertão” na seção “Nosso Folk-lore”, no 

total de 8. A maioria destas referências está vinculada à poesia popular existente naquelas 

paisagens, mas também foi possível encontrar relações entre sertão e “melancolia” e sertão e 

“monotonia”. Leiamos o seguinte parágrafo do número 622, o qual circulou em 5 de 

Setembro de 1917. 

 

Assim é, que a pega de um novilho bravo, a morte de uma onça feroz, a fuga de um 

animal qualquer, tudo, enfim, de mais noctorio naquela existência monótona do 

sertão, lhes serve de pretexto para ser cantado em verso tosco, porem espontaneo, e 

muitas vezes com forte accentuação poética. (O Tico-Tico, 5/09/1917, p. 9) 

 

Ou seja, os discursos da revista O Tico-Tico sempre se referem ao sertão a partir de 

um ponto de vista negativo, embora não deixem de valorizar a cultura produzida naquele 
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local. O sertão é local “selvagem”, “monotono” e “triste”, paisagem de índios “bravios” e 

feras perigosas. Isto nos remete a todo um conjunto de representações que permearam a 

cultura brasileira, de Euclides da Cunha a João Guimarães Rosa. Por suposto, os textos d „ O 

Tico-Tico estavam mais próximos de Os Sertões do que de Grande Sertão Veredas. Euclides 

da Cunha dissera que, a despeito dos sertões encarnarem a rocha viva da nacionalidade 

brasileira, não haveria outra solução que não sua integração à marcha da civilização. Ainda 

como lembrou a professora Nísia Trindade Lima durante o Exame de Qualificação, o sertão 

era uma categoria temporal e não apenas espacial, a qual nos remete a uma volta ao passado, 

como se retrocedêssemos os três séculos da famosa passagem de Euclides da Cunha.  

Diferente foi à posição adotada pela literatura de João Guimarães Rosa. N‟ O Léxico 

de Guimarães Rosa, elaborado por Nilce Sant‟ Anna Martins (2008),
156

 o verbete “sertão” 

traz a seguinte citação de Eduardo Coutinho, a partir do texto “João Guimarães Rosa, 

alquimista da palavra”, o qual serve de Prefácio a edição da Ficção Completa de João 

Guimarães Rosa. 

 

Nesta obra, o sertão, além de não construído de maneira maquineísta, oscilando 

entre eixos semânticos distintos, que o revelam ora como região inóspita ora como 

paraíso terrestre, como atestam os episódios das duas travessias do Liso do 

Sussuarão, ele se revela dentro de uma dinâmica tríplice: é o espaço geográfico onde 

se realiza a travessia de Riobaldo como jagunço, o espaço existencial onde se efetua 

sua busca do sentido da vida, e finalmente o espaço de construção lingüística em que 

se verifica a demanda de expressão poética. (COUTINHO apud MARTINS, 2008. 

p.452) 

 

Outro autor ao estabelecer um diálogo entre a obra de Euclides da Cunha e João 

Guimarães Rosa foi Willi Bolle (2004).
157

Para Willi Bolle, Grande Sertão Veredas serviria de 

contraponto a Os Sertões, na medida em que a fala do observador externo foi substituída pelo 

discurso de um ex-jagunço que durante toda a narrativa conta a sua história a um doutor. Não 

teríamos, pois, na literatura de João Guimarães Rosa, a célebre dicotomia entre a civilização e 

a barbárie de forma tão marcada quanto nos escritos de Euclides da Cunha.  

Já Regina Abreu,
158

 ao abordar o percurso de consagração de Os sertões, nos lembra 

no capítulo 5, Os sertões no plural, que muitos dos intelectuais atuantes no período da 

Primeira República eram originários dos chamados “sertões” ou “interiores” do Brasil, a 

exemplo do maranhense Coelho Neto e do paraense José Veríssimo. Em relação a este 
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aspecto, a autora mostra que, embora atraídos pelas cidades enquanto símbolos de civilização 

e progresso, os escritos dos “sertanejos” não deixam de sinalizar certa nostalgia pela vida no 

campo, entendido como um lugar mais autêntico.  

Na revista O Tico-Tico, conquanto houvesse a valorização do folclore sertanejo, os 

textos centravam-se na oposição entre civilização e barbárie, a qual era associada às paisagens 

interiores do Brasil. Não localizamos, portanto, o tom nostálgico sinalizado por Regina Abreu 

nos escritores interioranos como Afonso Arinos, Arthur Azevedo e Coelho Neto. Conforme já 

dito anteriormente, o discurso emanado da revista filiava-se ao paradigma diurno-iluminista, 

evidenciado por Luciana Murari
159

 em diálogo com Francisco Foot-Hardman.  

Sigamos agora para as representações referentes à paisagem amazônica. Lembremos 

que foram localizadas mais de 800 ocorrências para “amazonas” na Hemeroteca Digital 

Brasileira, isto é, claro, para todo o período no qual O Tico-Tico circulou, que foi de 1905 a 

1961. É certo também informar que muitas das ocorrências localizadas não consistem de uma 

referência a paisagem ou natureza amazônica e sim são nomes de pessoas ou constam de 

endereços de leitores que enviaram cartas e colaborações para a redação de O Tico-Tico.  

Uma das primeiras destas ocorrências está situada na seção “A arte de formar 

brasileiros” do número 40 de 11 de Julho de 1906, aparecendo duas vezes na legenda que 

acompanha o desenho de dois mapas, cujo propósito era comparar a extensão dos territórios 

do Amazonas e da Inglaterra. 

 

Para que os nossos pequeninos leitores possam fazer idéa da grandeza territorial do 

Brasil, damos neste desenho um mappa do Estado Brazileiro do Amazonas, tendo ao 

lado o mappa da poderosa Inglaterra. Vejam que diferença colossal vai nas 

proporções de uma para as de outra região. Entretanto a Inglaterra é um dos mais 

ricos países do mundo. Calculem o que poderia ser o Amazonas tendo território 

muitas vezes maior,mais fértil e cheio de riquezas naturaes. (O Tico – Tico, 

11/07/1906)  

 

 Já a história “Semeadores de gelo”, a qual foi uma das publicadas na seção 

“Biblioteca d‟ O Tico-Tico” traz um número significativo de referências à Amazônia.  A 

história começou a circular no número 224 de 2 de Fevereiro de 1910 e estendeu-se até a 

edição de número 251, a qual circulou no dia 27 de Julho de 1910, embora com algumas 

interrupções.  

No número 232, que circulou em 16 de Março de 1910, encontramos duas referências 

ao rio Amazonas na história “Semeadores do Gelo”, sendo que as duas traçam uma 
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comparação entre o Amazonas e o Rio Orinoco, que nasce na Venezuela e cobre quatro 

quintos do território daquele país e ainda um quarto do território colombiano, figurando como 

uma das maiores bacias hidrográficas da América do Sul. Vejamos um dos trechos: A não ser 

o Amazonas, nenhum outro rio apresenta a força e o aspecto majestoso do Orenoco. Logo em 

seguida, a história traz uma descrição da Floresta Amazônica nestes termos. 

 

Nelle e em torn‟o delle tudo eh immenso. 

Florestas emaranhadas de arvores enormes, formam como que uma moldura de 

esmeraldas de um lado e outro do gigantesco curso d‟água que os indígenas chamam 

Rio – Rei. Quando chega a estação das chuvas o rio transborda de seu leito, produz a 

inundação, o guapo, transformando as terras que margeiam o rio em um lago que 

tem a extensão de cento e vinte kilometros quadrados, de onde só emergem os cimos 

das collinas e das arvores.  

Na época do gapo, toda a navegação fica suspensa. O rio, dividido em centenas de 

braços, torna-se um Dédalo, onde só se atrevem a navegar alguns índios 

ichtyophagos, que vivem sobre as arvores pescando, caçando, numa existência 

primitiva e quase sempre abreviada pelas febres. 

O impaludismo é geral entre essas tribos, que já o consideram como cousa natural e 

absolutamente sem importância.  (O Tico-Tico, 16/03/1910, p. 13) 

 

Não devemos esquecer duas coisas relacionadas à passagem acima. Primeiro, a 

paisagem acima descrita está localizada na Amazônia venezuelana e não brasileira. Segundo, 

o texto faz parte da Biblioteca d‟ O Tico-Tico e não era da autoria de um dos colaboradores 

da revista. Todavia, em tratando de um discurso sobre a paisagem e natureza, não haveria 

muita diferença se a descrição se referisse a Amazônia, pois os textos das revistas estavam 

mais preocupados com os obstáculos naturais à ação humana.  

Para os colaboradores d‟ O Tico-Tico, a exemplo do que pensava Manoel Bonfim, o 

homem deveria ter a natureza sob o seu domínio a partir de uma exploração racional dos 

recursos. Em suma, o horizonte da revista era o progresso do Brasil, uma maneira de se 

contrapor as teses deterministas que inviabilizavam o futuro de nosso país a partir dos seus 

caracteres geográficos e raciais.   

Leiamos, por exemplo, trechos do artigo no qual a revista O Tico-Tico fala da viagem 

realizada pelo presidente Theodor Roosevelt às terras amazônicas na companhia do Marechal 

Cândido Mariano Rondon. 
160

 Primeiro, vejamos como a revista contrapõe a intenção de 

Roosevelt em viajar para a Amazônia a de outros viajantes estrangeiros. 
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Em primeiro lugar, o Sr. Roosevelt vem para conhecer verdadeiramente o Brazil. 

Não pretende fazer como outros illustres viajantes que, passando pelo Brazil, d‟elle 

so vem o que está ao alcance das mãos e não tem significação allem da beleza 

natural – a Tijuca, o Corcovado, Petrópolis. E para mais accentuar informações, 

lêem algumas publicações e se dão por satisfeitos.  

O Sr. Roosevelt não se contenta com isso. Quer conhecer o Brasil por si mesmo. E 

para isso vai percorrer o interior do Brasil, observar directamente as nossas fontes de 

riqueza, percorrendo as regiões mais fecundas de nosso território, subindo o rio 

Amazonas e o Acre, atravessando Mato Grosso e Goyaz, cortando nossas mais 

opulentas florestas. (O Tico-Tico, 05/011/1913, p. 17) 

 

Isto é, o discurso da revista não fugia àquele esquema entre a superficialidade do 

litoral, identificado às belezas naturais da Tijuca e do Corcovado, e a autenticidade do 

interior, embora diferentemente dos chamados autores sertanejos o tom do texto não trazia em 

si nenhuma nostalgia e estava mais centrado nas riquezas encontradas na floresta Amazônica. 

Palavras como “fecundas” e “opulentas” alinham o discurso da revista ao paradigma ufanista 

do Conde Afonso Celso.  

Outro trecho que nos interessa transcrever está no final do artigo, quando o tema passa 

a ser o presidente norte-americano Theodor Roosevelt e como este conseguira “vencer” a 

natureza a despeito do aspecto franzino de seu corpo. 

 

Uma última nota que dá bem a idéia do espírito de iniciativa, energia e lucidez do 

Sr. Roosevelt. Aos 39 annos, esse homem fadado a tão altos destinos, tinha o 

desgosto de ser franzino, sem grande força physica. Um bello dia, resolver corrigir 

essa falta da natureza.  

Retirou-se para Far-West onde há os grandes campos de creação e passou ahi trez 

anos, vivendo como cow-boy (nome dado aos domadores de cavallo). Com essa vida 

intensa de actividade ao ar livre, tornou-se o homem forte que eh hoje, dotado de 

saúde de ferro e robustez admirável.  

Isso mostra o que vale a força da vontade. A natureza fel-o fraco, Roosevelt quis ser 

forte. E hoje o é. (O Tico-Tico, 05/11/1913, p.17) 

 

Já que falamos de Theodor Roosevelt, coube observar se a revista menciona o 

Marechal Cândido Mariano Rondon, responsável por instalar linhas telegráficas entre o Rio 

de Janeiro e a região Amazônica além do estabelecimento de contato com algumas tribos 

indígenas da região. Se digitarmos a palavra Rondon na Hemeroteca Digital Brasileira, 

encontraremos apenas 26 ocorrências, o que é um número significativamente baixo em uma 

revista alinhada ao discurso da civilização e do progresso.  

Vejamos então algumas das ocorrências. A primeira delas foi localizada na edição de 

número 559, que circulou no dia 21 de Junho de 1916. É um trecho do dialogo entre Alzira, 

Paulo e Júlio, personagens de “O primo da roça”, intitulado pela revista de “Sainete cômico-

infantil em um ato, ornado de musica”. Eis a resposta de Júlio à pergunta de sua prima a 

respeito do cinema. 
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Pois, não prima. Já declarei que não moro na roça e pode-se afirmar que hoje, até 

nos confins do sertão brasileiro, já penetrou o cinematographo, levado pela 

expedição scientifica do coronel Rondon, que não só apresentou aos selvagens 

Bororós e Parecis o maravilhoso invento, como também apanhou diversos films dos 

mesmos índios. (O Tico-Tico, 21/06/1916, p. 8)  

 

Todas as falas da personagem Júlio contestam a associação entre “roça” e “atraso”, 

relevando por contraste o desconhecimento dos habitantes das cidades em relação às 

condições de vida no campo. Júlio mostra como a “roça” também era um lugar de progresso, 

mesmo porque homens como o coronel Marechal Rondon levou “maravilhosos” inventos 

como o cinema e o apresentado aos “selvagens”.    

No número 778, publicado em 22 de Setembro de 1920, localizamos outra referência 

ao Marechal Rondon. Desta feita num artigo no qual o Tico-Tico apresenta aos seus leitores 

um jogo praticado pelos índios Parecis que seria muito parecido com o futebol. Segundo a 

revista, os jogadores só poderiam tocar a bola com a cabeça e as pancadas na bola seriam 

violentas. O nome de Rondon é citado como tendo sido o primeiro a descrever o costume.  

Já no número 860, de 29 de Março de 1922, a seção “Escotismo” traz um artigo sobre 

a Comissão Rondon. Vejamos como é descrita ação de Rondon no sentido da integração 

territorial. 

 

Innumeros pontos dos mais recônditos e ignorados dos sertões mattogrossenses 

estão hoje ligados a vida civilizada por linhas telegráficas; vastas zonas, onde até 

nunca pisará o pé do homem, hoje são conhecidas e cobertas por picadas; diversos 

rios, cuja existência era ignorada, figura hoje nos nossos mappas; e, num dos 

serviços de maior valia, varias tribus de índios, consideradas ferocíssimas, foram 

catechisadas pela commisão, a ponto de lhe prestar bons serviços.  (O Tico-Tico, 

29/03/1922, p. 14) 

 

Poderíamos citar muitos outros exemplos colhidos ao longo da revista o Tico-Tico. 

Entretanto, os exemplares aqui transcritos servem de lastro para afirmarmos o alinhamento da 

revista ao paradigma denominado por Francisco Foot Hardman de diurno – iluminista 

centralizado na valorização do progresso e da civilização.  

 Conforme observado no capítulo, esta valorização do progresso e da civilização 

estava alicerçada na defesa da educação e da cultura, o que nos permitiu aproximar os textos 

da revista ao pensamento do médico Manoel Bonfim, de acentuada atuação nos meios 

educacionais da Primeira República. Para Bonfim, o Brasil só estaria destinado ao atraso se 

mantivéssemos as atitudes parasitárias herdadas da colonização portuguesa e continuássemos 

a descuidar da educação como tinha sido até então.  
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Conhecer e ilustrar-se eram as palavras-chaves. No caso das representações do 

território e da natureza brasileiras, a revista O Tico-Tico insistiu na temática do 

desconhecimento do território e do parco aproveitamento de nossos recursos, sejam aqueles 

localizados nos sertões sejam aqueles que frutificavam na floresta amazônica. Assim, embora 

tenha circulado no período republicano, a revista O Tico-Tico fora herdeira de um campo do 

pensamento social para o qual o uso racional da natureza era mais importante do que sua 

simples contemplação.  
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CONCLUSÃO 

 O Brasil encontra-se hoje dividido entre o “Vai ter copa” e o “Não vai ter copa”. O 

mais interessante desta disputa é o fato dela trazer em seu bojo um conjunto de representações 

que envolvem a nação. De um lado, os críticos aos grandes eventos propalam as 

conseqüências da Copa do Mundo para a população, como a distribuição dos recursos para os 

estádios em detrimento da saúde, da educação; isto sem considerar toda a política de remoção 

das populações residentes no entorno das obras. Por outro, as propagandas do Governo 

Federal intitulam a Copa de 2014 como a Copa das Copas, ressaltando justamente as obras de 

mobilidade urbana e o retorno financeiro do evento.  

 Tais representações são, a bem dizer, uma reedição de outras disputas pelo imaginário 

nacional. Vamos lembrar, a exemplo do que fez Luciana Murari (2009) no primeiro capítulo 

de seu livro, da distância que intelectuais como Euclides da Cunha e Manoel Bonfim 

enxergavam entre as obras de reforma urbana da então capital federal e a realidade dos nossos 

interiores. Mas também diz respeito aquilo denominado por Carlos Fico de otimismo 

reinventado por conta da propaganda televisiva promovida pelos governos militares durante a 

Ditadura.     

 Talvez por isso não seja nunca demais voltarmos ao nosso pensamento social, 

notadamente aquele que se desenvolveu durante a Primeira República. Além dos dois autores 

citados acima, temos que lembrar toda uma vertente da ideologia nacionalista: o ufanismo. Os 

ufanistas foram representados na obra do Conde de Afonso Celso, Porque me ufano do meu 

país, o qual tem por subtítulo “Right or wrong, my country”. Entre os motivos elencados por 

Afonso Celso, estão a natureza e a história  

 O ufanismo da Primeira República não ficou restrito ao livro de Afonso Celso. Se 

observarmos os livros didáticos de Geografia analisados no capítulo 2 desta tese, notamos 

muitas demonstrações de otimismo quanto ao futuro do Brasil, principalmente por conta da 

riqueza de nossos recursos naturais. Já o livro de Carlos Delgado de Carvalho, embora não 

resvale tanto para o otimismo quanto os de Joaquim Maria de Lacerda e os de Sebastião 

Paraná, traz também algumas páginas de exaltação a nossa natureza, principalmente em 

diálogo com as obras dos viajantes estrangeiros.  

 Por isso tudo cabe resolver uma tensão presente em várias passagens do texto. 

Estamos nos referindo à indecisão entre a História da Educação e o pensamento social. É 

certo que autores como Dominique Julia e André Charvel proclamaram a necessidade de 

olharmos às praticas educacionais como algo não subordinado a outras instâncias fora do 

âmbito da escola.  Sendo assim criaram conceitos como cultura escolar e disciplina, dos quais 
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nos valemos para explicar porque os livros didáticos de Geografia não tinham a mesma 

estrutura daqueles do pensamento social e nem traziam a mesma chave de análise sobre o 

território e a natureza.  A divisão do conteúdo em estados da federação como assinalamos nos 

livros de Sebastião Paraná e Joaquim Maria de Lacerda se sustentava na própria demanda dos 

programas de ensino, analisados no capítulo 1. Além do mais, era uma estrutura que 

propiciava um método de ensino pautado na memorização, referendando aquilo que ficou 

assentado na citação a memorialistas como Pedro Nava e Ciro dos Anjos. 

 Isto não significa que o tratamento de fontes como livros didáticos e programas de 

ensino deva ficar restrito ao âmbito da História da Educação. Sendo assim, resolvemos 

associar as duas fontes ao pensamento social, pois acreditamos, a exemplo do que apontam 

Circe Maria Fernandes Bittencourt e Tomaz Tadeu da Silva, que tanto os manuais escolares 

como os programas de ensino, para além de difusores de normas de ensino vinculam, 

sobretudo, representações sobre vários temas, entre eles a nação e o território. 

 Entre estas representações, salientam-se aquelas radicadas no motivo edênico, 

mostrando uma natureza bela e pródiga em recursos naturais. Tratava-se, a bem dizer, de um 

aprendizado do Brasil, como quer André Botelho em seu livro sobre Através do Brasil, obra 

de Manoel Bonfim e Olavo Bilac que estaria atrelada à literatura cívico-pedagógica.    Aliados 

a revista infantil O Tico – Tico, analisado no capítulo 3, os livros didáticos ensinam aos 

futuros cidadãos não só o que saber sobre o Brasil como também se comportar como 

brasileiros.  

 Como vemos nitidamente no último capítulo da tese, este ser brasileiro passava por um 

comportamento no qual o estudo e o conhecimento tornavam-se molas centrais para o 

desenvolvimento da nação. Em muitos artigos da revista O Tico-Tico, o discurso enfatizava o 

parco conhecimento de nossos recursos naturais e a necessidade dos futuros republicanos em 

abandonarem o bacharelismo e se voltarem para profissões mais práticas como a indústria e a 

agricultura.  

  É aquilo que Luciana Murari, em diálogo com Francisco Foot-Hardman denominava 

como a face diurno-iluminista de nossa modernidade, voltada para as conquistas do progresso 

e da civilização, ao passo que a face noturno-romântica chamaria atenção para as ruínas e a 

destruição enquanto frutos desse propalado progresso. Na verdade, a dicotomia não leva em 

conta que a crença no progresso não deixava de trazer no seu bojo uma crítica a contradições 

como aquelas entre as cidades e o interior, as quais são citadas nos artigos da revista infantil.  

 Tudo já dito até aqui só mostra a relevância de nos voltarmos ao pensamento social 

brasileiro, seja aquele divulgado em obras consideradas clássicas seja aquele repercutido nos 
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manuais escolares e nos programas de ensino. Certas representações da natureza e do 

território atravessaram o período republicano, principalmente aquelas vinculadas ao otimismo 

e ao pessimismo quanto ao futuro de nosso país.  

 Embora não façam mais tanto apelo à natureza ou a oposição entre o sertão e o litoral, 

as representações nacionalistas ainda oscilam entre a crença no progresso e a convicção de 

que no Brasil tudo vai mal. São representações que circulam em múltiplos suportes, que vão 

desde as propagandas televisivas quanto no bate-papo do dia-a-dia.  Neste clima de Copa do 

Mundo, o “bom brasileiro” ou é transformado no torcedor ou, após as manifestações de Junho 

de 2013, veste a carapuça do politizado e de oposição à esquerda. 

 Outro traço de continuidade interessante no pensamento social da Primeira República 

refere-se a divisão do território brasileiro em regiões e no estabelecimento de tipos regionais. 

Isto, aliás, não era nenhuma novidade, já que José de Alencar havia escrito livros como o 

Sertanejo e o Gaucho, se antecipando a autores como Euclides da Cunha e mais notadamente 

a Oliveira Vianna, autor de dois volumes sobre as Populações Meridionais do Brasil, 

dedicados ao matuto do Centro-Sul e ao Gaucho.  

 Em contextos subseqüentes, conforme assinala Nísia Trindade Lima, a temática dos 

tipos rurais brasileiros retornará pelas mãos de um Antonio Cândido com seus Parceiros do 

Rio Bonito, isto para não falar da obra de Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, cujos capítulos da 

quarta parte falam dos vários brasis: “O Brasil Caboclo”, “O Brasil Sertanejo e “O Brasil 

Caipira”.  

 No que tange aos livros didáticos de Geografia e aos programas de ensino da 

disciplina, esta divisão regional foi elaborada por Carlos Delgado de Carvalho em Geographia 

do Brasil e influencia o programa de ensino do ano de 1926. É claro que as regiões definidas 

pelo geógrafo são distintas daquelas determinadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística nos anos 1930, mas é sempre interessante avaliarmos como se desenvolvem certas 

práticas e representações, como elas tomam corpo e forma ao longo do tempo.  

 Assim, é mais do que lógico reiterarmos a importância de uma retomada crítica de 

nosso pensamento social, até porque as práticas educacionais não são meras técnicas de 

ensino e sim vinculam valores e representações sociais as quais precisamos dar toda atenção, 

sob pena de inviabilizarmos nossa atuação como professores, na medida em que educar vai 

muito além da transmissão de conhecimentos.  
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