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RESUMO
O contexto histórico existente no Brasil entre os anos de 1900 a 1930, em que vigorava
o Regime Republicano, foi marcado por profundas transformações de cunho político,
econômico, social, cultural, ideológico e educacional. Neste contexto, a Geografia
enquanto disciplina escolar acompanhou estas mudanças. Portanto, a pesquisa visou
compreender a Geografia escolar na cidade de Fortaleza, durante este período, tendo
como destaque os educandários Instituto de Humanidades (1904 a 1914) e o Colégio
Nogueira (1918 a 1934). Para tanto, foi realizado a análise através de levantamento
bibliográfico e de apreciações de documentos históricos. São eles: Livro de Matrículas
do Collegio Nogueira de 1904 a 1931; Livro de Partes do Collegio Nogueira de 1919 a
1923; Vida Escolar do Collegio Nogueira de 1929; Vida Escolar do Collegio Nogueira
de 1930. O caminho utilizado para a análise dos dados destes documentos foi o
estabelecimento de diálogos entre informações contidas neles com as coletadas na
bibliografia consultada. Observou-se, então que a Geografia escolar ministrada em
ambas demostrava um ensino mais voltado para a Geografia física, com disposição de
materiais didáticos como mapas, globos, cartas, ilustrações para a melhor compreensão
dos alunos, além da realização de atividades pedagógicas que o faziam interpretarem e
compreenderem os pontos abordados nos programas de ensino da disciplina. Além
disso, o ensino também demonstra um caráter profundamente voltado para a formação
cívico-patriótica dos discentes através da realização de práticas como as sabatinas, os
préstitos escolares, os plebiscitos e as excursões. Em suma, o que pudemos visualizar é
uma colcha de retalhos em que o contexto histórico da cidade de Fortaleza, do país, as
tramas políticas, as esferas sociais, ideológicas, culturais e o próprio fomento
epistemológico da ciência geográfica no período são costurados através da geografia
escolar.

Palavras-chave: Geografia Escolar. Primeira República. Instituto de Humanidades.
Colégio Nogueira.

RÉSUMÉ
Le contexte historique existant au Brésil entre les années 1900-1930, en vigueur dans le
régime républicain a été marquée par de profonds changements d'ordre politique,
économique, sociale, culturelle, idéologique et éducatif. Dans ce contexte, la géographie
comme discipline scolaire accompagné les changements. Par conséquent, la recherche
visant à comprendre la géographie de l'école dans la ville de Fortaleza, au cours de cette
période, dont le point culminant de la educandários Humanities Institute (1904 à 1914)
et le Collège Nogueira (1918-1934). À cette fin, l'analyse a été réalisée grâce à un
examen et l'évaluation des documents historiques littérature. Ils sont: Livro de
Matrículas do Collegio Nogueira de 1904 a 1931; Livro de Partes do Collegio
Nogueira de 1919 a 1923; Vida Escolar do Collegio Nogueira de 1929; Vida Escolar
do Collegio Nogueira de 1930. Le chemin utilisé pour l'analyse des données de ces
documents a été l'établissement de dialogues entre les informations stockées sur eux
avec collectées dans la bibliographie. Il a été noté alors que la géographie scolaire
enseigné dans une école à la fois demostrava conviviale pour la géographie physique,
avec la fourniture de matériels d'enseignement tels que des cartes, des globes, des
graphiques, des illustrations pour une meilleure compréhension des étudiants, ainsi que
la réalisation des activités éducatives qui ils ne interpréter et à comprendre les points
abordés dans le programme du cours. En outre, l'école démontre aussi un caractère
profondément ciblée pour l'éducation civique et patriotique des élèves en effectuant des
pratiques telles que les audiences, les processions de l'école, des référendums et des
visites. En bref, ce que nous voyons est un patchwork dans le contexte historique de la
ville de Fortaleza, dans le pays, complots politiques, des sphères sociales, de la
promotion épistémologique idéologique, culturelle et propre de la science géographique
dans la période sont cousues par la géographie scolaire.
Mots-clés: La Géographie scolaire; Première République; Humanities Institute; Collège
Nogueira.
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1 INTRODUÇÃO
Quando a professora Ana Maria Albuquerque, em suas aulas de
Metodologia e Prática do Ensino de Geografia, nos apresentou a linha de pesquisa que
ela estudava – História do Pensamento Geográfico - fiquei interessada. Depois de um
tempo, decidir realizar o meu trabalho de pesquisa de conclusão de curso sob a ótica
desta linha de pesquisa. Então, a professora me apresentou o texto da Lia Osório
Machado (2000), intitulado de História do Pensamento Geográfico no Brasil:
elementos para um programa de pesquisa. A autora explana sobre os “três motivos
importantes” para estudar esta linha pesquisa: o motivo epistemológico, o histórico e o
político.
Segundo Machado (2000), o aspecto epistemológico trata de “situar a
geografia na história da ciência” (p.112). Tratando-a como uma ciência influenciada por
contextos históricos e por sua própria evolução interna, o que ela chama de visão
externalista e internalista, respectivamente. No que tange, ao aspecto histórico, a autora
explana que este é de importância “obrigatória”, pois “para ser um intelectual não basta
aprender técnicas ou conhecimentos específicos de alguma área da geografia [...] você
tem que ter um escopo, um horizonte cultural extenso [...]” que é propiciado pela
história. Quanto ao último aspecto, ela aponta que deve ser entendido como “política
com ‘P’ maiúsculo, ou seja, política geral. Política inclusive da ciência, ou ideologia da
ciência, como seria mais adequado dizer” (p.116).
A partir dessa leitura, o desafio foi a escolha de um tema para se trabalhar
dentro da linha de pesquisa escolhida. Então, decidimos por pesquisar sobre a Geografia
escolar. Esta escolha se originou de um desejo pessoal em se investigar a escola, visto
que é nesse espaço que daremos os nossos próximos passos como licenciado em
Geografia.
Assim, observamos que haviam bons trabalhos voltados para a compreensão
da geografia escolar, sob a ótica da História do Pensamento Geográfico, no início do
século XX (1900 a 1930), em nível nacional. Alguns deles foram importantes para o
nosso trabalho, dentre os quais destacamos os dos seguintes autores: Anselmo (2002),
Rocha (2000), Souza & Pezzato (2010), Sampaio et al (2013) e Carvalho (2012). No
entanto, quando realizamos a mesma busca, em nível de cidade de Fortaleza, notamos a
escassez de trabalhos como aqueles. Na verdade, encontramos alguns trabalhos da
autora Eluziane Mendes, um deles foi a sua tese de doutorado publicada em 2012,

intitulada de História da Formação do Pensamento Geográfico cearense: entre o saber,
o conhecimento científico e a docência (1887–1947), realizada sob a ótica da linha de
pesquisa em História e Memória da Educação. Em vista disso, decidimos pesquisar esta
temática.
A escolha por pesquisar a Geografia escolar durante o início do século XX
fez-se por este se tratar e um período histórico marcado por mudanças em todas as
esferas da sociedade brasileira e por consequência, no Ceará e na cidade de Fortaleza,
próprias do regime em vigor: A República.
Uma das esferas em mudança era a educação que também passara por
mudanças significativas mediatizadas pelas suas Reformas1 e através da introdução de
concepções modernas de ensino impulsionadas pelo otimismo pedagógico e pelo
entusiasmo pela educação, na década de 1920, em que o Ceará esteve inserido. A
geografia acompanhou estas mudanças e nela também transformações internas a
acometeram (que haviam começado desde o final do século XIX), que fizeram com que
esta ciência ganhasse importância enquanto disciplina escolar e durante este período
sofresse inicialmente transformações nos seus paradigmas. E isto aconteceu antes
mesmo da sua institucionalização enquanto disciplina acadêmica, em 1934.
Além disso, também nos motivou a esta pesquisa a relação existente entre
Geografia escolar e ideologias, em que Moraes (1991) nos ajudou a refletir.
Quando falamos de ideologia, nos remetemos ao sentido mais primitivo da
palavra, falamos “da ciência da gênese das ideias, cujos resultados serviriam para um
melhor ordenamento da vida social” (MORAES, 1991, p.37). E, como diz o autor, “O
aprendizado formal, na verdade, vive de alimentos que lhes são externos. Poder-se-ia
dizer que a vida social alimenta a pedagogia...” (p.42). Daí a veiculação entre a
Geografia escolar e as ideologias. Assim, trataremos das ideologias republicanas
incididas sobre o aparelho escolar e este como agente transmissor daquelas e o papel da
geografia escolar neste processo.
A escolha dos educandários particulares se deu da seguinte forma: logo após
a definição da temática a ser trabalhada e do recorte temporal foram feitas visitas a
locais que nos propiciaram encontrar fontes que nos forneceram informações sobre
estes. Visto que o período analisado data de 115 anos atrás, a forma mais viável para a
realização da pesquisa, para nós, foi a busca direta nos documentos históricos da época,
1

Trata-se das seguintes Reformas de Ensino: Epitácio Pessoa (1901); Rivadávia Correa (1911); Carlos
Maximiliano (1915) e Luiz Alves-Rocha Vaz (1925).

na bibliografia que tratasse sobre este período e na literatura que fosse escrita durante
este período. Então, visitamos o Instituto Histórico, Geográfico e Antropológico do
Ceará – Instituto do Ceará, a biblioteca da Casa do Juvenal Galeno e o Arquivo Público
do Ceará. Na primeira visita que fizemos a este último encontramos os arquivos
referentes ao Colégio Nogueira. Durante a leitura dos documentos descobrimos que
existiam informações e fotos referentes ao Instituto de Humanidades e que eles tinham
sido fundados pela mesma pessoa, o professor Joaquim da Costa Nogueira.
O Instituto de Humanidades foi fundado em 1904, no dia 15 de janeiro, sob
a direção do ovacionado professor Joaquim da Costa Nogueira, manteve suas portas
abertas até 1914 quando houve a morte de seu único filho, José Nogueira. Em 1918, o
professor reiniciou as suas atividades de magistério sob a direção do Colégio Nogueira.
Este se manteve aberto até 1934. Por tanto, os anos de atividades dos respectivos
colégios encaixaram-se no nosso período em estudo e ao buscar por pesquisas
relacionadas a geografia escolar deles, encontramos trabalhos que a abordaram de forma
muito pontual, como Mendes (2012) e com enfoque em outra área, como Bindá (2008).
Ambas ligadas a programas de pesquisa diferentes da História do Pensamento
Geográfico2.
Além disso, os trabalhos encontrados não analisaram a geografia escolar dos
educandários a partir dos documentos encontrados. O único trabalho que nós achamos
que trata deles a partir destes documentos foi a pesquisa de Silva (2010), cuja área de
concentração é Educação, Currículo e Ensino.
Assim, a pesquisa objetivou-se a compreender a Geografia escolar na cidade
de Fortaleza no início do século XX (1900 a 1930), destacando o Instituto de
Humanidades (1904 a 1914) e o Colégio Nogueira (1918 a 1934).
A partir da perspectiva geral foram elencados os objetivos específicos que
se desdobraram em cima das seguintes inquietações:
1. Como se encontrava a cidade de Fortaleza dentro do período histórico em
estudo?

2

Mendes (2012) teve sua linha de pesquisa citada anteriormente. Bindá (2008) teve sua dissertação de
mestrado ligada ao campo da História da Educação, ligada ao Programa de Pós-graduação em Educação
Brasileira da Universidade Federal do Ceará – UFC.

2. Quais eram as arregimentações intelectuais, culturais e científicas que
produziram e fomentaram o pensamento geográfico nacional e local? Quem eram os
sujeitos participantes delas e a ligação deles com o ensino de geografia?
3. Quais eram os ambientes de ensino de geografia da cidade? Como ela era
ensinada nos educandários em estudo?
A partir destes questionamentos os capítulos do trabalho foram organizados.
Cinco são os capítulos:
O primeiro capítulo trata-se da Introdução no qual traçamos as
considerações gerais e a trajetória teórico-metodológica do trabalho;
O segundo capítulo – O Contexto histórico nacional e cearense de 1900 a
1930: aborda o contexto histórico republicano e as heranças do regime monárquico, as
mudanças e as características próprias do novo regime no país, no Estado do Ceará e na
cidade de Fortaleza. Esta abordagem foi feita a partir da explanação das tramas
políticas, ideológicas, sociais, educacionais e culturais concernentes ao período em
estudo. É visto como a cidade de Fortaleza, com o seu afrancesamento, empenhava-se
em ser uma capital moderna, higiênica e letrada. Nesta seção utilizamos como
bibliografia: Costa (1999), Carvalho (1990), Farias (2012), Girão (1971), Nagle (1976),
Ponte (2001) entre outros.
O terceiro capítulo – A Geografia escolar do período: aborda a geografia
escolar brasileira apontando as Reformas educacionais implantadas durante o período.
Estes pontos são explanados fazendo ligação com as suas repercussões na escola e na
geografia escolar cearense e da cidade. A situação em que se encontrava o ensino
primário e secundário nas escolas de Fortaleza, bem como o tratamento referente ao
gênero (quantitativo masculino e feminino), as formas de tratamento (os castigos e
punições) e os valores e ideologias repassados em sala de aula foram apontados. Além
disso, neste capítulo um tópico é dedicado a compreensão do pensamento geográfico
brasileiro, cearense e fortalezense nos fins do século XIX e início do século XX, com
destaque para as arregimentações Instituto Histórico Geográfico Brasileiro (IHGB),
Sociedade Geográfica do Rio de Janeiro (SGRJ), Instituto do Ceará e a Academia
Cearense de Letras. Nesta seção utilizamos como bibliografia: Moraes (2012), Zusman
(1996), Nunes (1994), Rocha (2000), Castelo (1970), Olinda (2004), Alves (1966) entre
outros.

O quarto capítulo – O Instituto de Humanidades e o Colégio Nogueira, em
destaque: encontra-se a análise da geografia escolar lecionada em Fortaleza citando o
conteúdo dela em vários ambientes de ensino da cidade, destacando os pesquisados:
Instituto de Humanidades e o Colégio Nogueira. Primeiramente foi feito uma
explanação sobre as instituições de ensino que sob o comando do mesmo diretor, mas
em períodos diferentes, mantiveram o mesmo método de ensino: o intuitivo e prático.
Esta metodologia era um diferencial no meio de um enciclopedismo reinante nas escolas
de Fortaleza e do país, apesar do escolonovismo3, por isso resolvemos destaca-las.
O caminho utilizado para a análise dos dados dos documentos históricos,
referentes aos educandários, em especial o Colégio Nogueira, pois o maior número de
informações coletadas deste foi através dos arquivos, foi o estabelecimento de diálogos
entre as informações contidas neles com as coletadas na bibliografia consultada. A
saber:
- A análise do Instituto de Humanidades (1904 a 1914) quanto aos diversos
aspectos de funcionamento, estrutura, metodologia e as práticas pedagógicas da escola
foram feitos através do levantamento bibliográfico (exceto o levante de matrícula das
duas escolas que foi feito pelo Livro de Matrículas de 1904 a 1931). Citamos autores
que estudaram sobre estes aspectos da escola como Bindá (2008), Silva (2010) e mais
outros autores como Oliveira (1959), Castelo (1970) entre outros. Quanto à geografia
escolar deste foi analisada através das informações encontradas na primeira e no terceiro
autor citado e em Mendes (2012).
- A análise do Colégio Nogueira (1918-1930) quanto aos diversos aspectos
citados anteriormente foi feita mediante levantamento bibliográfico (os já mencionados)
e da apreciação dos seguintes documentos: Livro de Partes de 1919 a 1923 (ver figura
1); Collegio Nogueira: Vida Escolar de 1929 (ver figura 2); Collegio Nogueira: Vida
Escolar de 1930 (ver figura 3) e do Livro de Matrículas de 1904 a 1931 (ver figura 4).
A análise corresponde ao período de 1918 a 1930, respeitando o recorte temporal da
pesquisa. Quanto à geografia escolar deste foi analisada através das informações
encontradas no primeiro e no terceiro arquivo citado. Além disso, é levado em

3

O termo refere-se ao movimento educacional conhecido como Escola Nova cuja perspectiva era
“romper com o ideário da escola tradicional tendo a Psicologia cientifica como arcabouço teórico [...] As
grandes influências nesse campo vêm de várias direções, pois incluíam estudos ligados às áreas da
Biologia, Estatística, Psicologia experimental e testes psicológicos” (OLIVEIRA, 2007, p.67). No Brasil,
este movimento surgiu influenciado pelo modelo vivido pelos Estados Unidos.

consideração para esta averiguação a formação cívico-patriótica que as escolas davam
aos seus discentes e o papel que a disciplina geográfica ocupava nesta formação.

Figura 1 - Capa do Livro de

Figura 2 - Capa do Livro Colégio

Partes de 1919 a 1923

Nogueira: Vida Escolar de 1929

Fonte: Fotos do arquivo pessoal de ESTEVAM
(2015) conforme pesquisa feita no Arquivo
Público do Ceará.

Fonte: Fotos do arquivo pessoal de
ESTEVAM (2015) conforme pesquisa feita no
Arquivo Público do Ceará.

Figura 3 - Capa do Livro de Vida

Figura 4 - Capa do Livro de Matrículas

Escolar do Colégio Nogueira de 1930

do Colégio Nogueira de 1904 a 1931

Fonte: Fotos do arquivo pessoal de ESTEVAM
(2015) conforme pesquisa feita no Arquivo
Público do Ceará.

Fonte: Fotos do arquivo pessoal de ESTEVAM
(2015) conforme pesquisa feita no Arquivo
Público do Ceará.

O capítulo também identifica quem eram os sujeitos responsáveis por
lecionar geografia nos ambientes de ensino da cidade nesta época, levando em
consideração os autores e as correntes filosóficas e científicas que os influenciaram
além dos seus envolvimentos com os contextos político, econômico, social, cultural e
ideológico da cidade. Para abordar esta questão nos serviram como bibliografia artigos
das Revistas do Instituto do Ceará – RIC, da Revista da Academia Cearense de Letras,
Amaral (2002) dentre outros.
O último capítulo trata-se das Considerações finais: sintetiza as ideias
contidas neste trabalho.
Assim, com a descrição desta monografia sobre o estudo da Geografia
escolar de Fortaleza, no início do século XX, destacando os educandários Instituto de
Humanidades e Colégio Nogueira buscamos demonstrar as possibilidades de pesquisa
em torno do estudo da vasta linha de pesquisa da História do Pensamento Geográfico,
da história da Geografia cearense, da história das arregimentações intelectuais que
produziam o pensamento geográfico da cidade de Fortaleza, das ideologias geográficas,
das instituições escolares, dos sujeitos que produziam o pensamento geográfico
cearense e da cidade, dos sujeitos que ensinavam geografia na cidade, da geografia e
reformas educacionais dentre outras, a fim de contribuir com a ciência geográfica.

2

O CONTEXTO HISTÓRICO NACIONAL E CEARENSE DE 1900 A 1930

2.1 AS TRAMAS POLÍTICAS E ECONÔMICAS DO PERÍODO

Fundamentando-nos nas palavras de Emília Viotti da Costa (1999), em seu
livro intitulado Da Monarquia à República: momentos decisivos, é explicitado que o
Brasil, na década de 80 do século XIX, encontrava-se crescendo economicamente
devido às exportações de café. Além disso, o pacote com a criação da Lei de Terras em
1850, a abolição da escravatura em 1888 e a criação de novos investimentos como
estradas de ferro, bancos, manufaturas, melhoramentos urbanos fez com o que a elite
cafeeira se privilegiasse cada vez mais.
Ainda segundo a autora, as elites brasileiras contribuíram para a
estabilização do regime monárquico, pela afirmação da sua hegemonia sobre os outros
grupos sociais da época e pela “contínua expansão da economia de exportação”
(COSTA, 1999). No entanto, este desenvolvimento econômico estimulou a urbanização
e o crescimento do mercado interno o que gerou divergências entre os segmentos da
elite.
As desavenças entre os setores da elite e os poderes políticos da monarquia
brasileira acarretaram um “profundo desequilíbrio” (COSTA, 1999) entre eles. Assim,
os republicanos insatisfeitos com a situação do regime em vigor e vislumbrando um país
com um crescimento econômico favorável aos seus interesses, começaram a convocar
adeptos nos grupos descontentes com a monarquia como os abolicionistas e os militares
e, em meio a alianças e mobilizações (de sobremaneira entre as elites e com a
participação ínfima do povo) o brado “Viva a República!” foi proclamado no país em 15
de novembro de 1889.
A primeira fase do regime republicano, chamada de República Velha,
vigorou durante 1889 a 1930. Nesta pesquisa o nosso recorte temporal refere-se ao
período de 1900 a 1930. Neste intervalo de tempo, mudanças de cunho ideológico,
político, econômico, social e cultural acometeram o país.
As mudanças transcorridas no país durante este período tal qual a expansão
da economia, o coronelismo, o desencadeamento dos processos de industrialização,
urbanização, as questões sociais, as correntes de pensamento e os movimentos políticosociais, o entusiasmo educacional e o otimismo pedagógico, as reformas educacionais
enfim podem ser compreendidas a partir das relações de interesse, em desequilíbrio, na

elite monarquista e da base do ideário republicano que fez com o que este novo regime
emergisse no país (COSTA, 1999).
O ideal republicano brasileiro se fez sobre a base filosófica positivista4,
seguindo os modelos das repúblicas Norte-Americana e Francesa, principalmente desta
última. O que os positivistas brasileiros pretendiam, através da proclamação da
república, era instituir as suas “utopias” no Brasil, sob a regência dos princípios
enunciados por Augusto Comte. Estes podem ser resumidos pelo trinômio: “Família,
Pátria e Humanidade”, além da “política educacional e social” (CARVALHO, 1990, p.
29). Para Benjamin Constant, o pensamento político da divisa “Ordem e Progresso” era
“tornar a República um sistema viável de governo” (CARVALHO, 1990, p. 20), ou
seja, a conciliação entre liberdade e exercício do poder.
Desta forma, a tarefa dos republicanos brasileiros era “substituir um
governo e construir uma nação” (CARVALHO, 1990, p.24). Mas, como construir uma
nação sem patriotas? É exatamente nesta pergunta que se encontra o desafio que esteve
no cerne das preocupações dos republicanos brasileiros e que perdurou durante a
Primeira República: a questão nacional.
A concepção de liberdade moderna consiste na liberdade do homem
privado, na defesa dos interesses particulares de cada indivíduo (CARVALHO, 1990).
Nesta afirmação se encontra a chave para compreender a distância entre o ideal e o real
republicano, pois já nos primeiros anos do regime o descontentamento dos seus adeptos
aconteceu, uma vez que os sonhos de se viver uma República tal qual era idealizada por
todos se tornara muito difícil devido aos diversos interesses defendidos por eles. A
saber, Costa (1999):
4

O positivismo tem o seu núcleo de pensamento baseado na visão do seu autor, o francês Augusto Comte
(1798-1857). Ele possuía a “idéia de que a sociedade só pode ser convenientemente reorganizada através
[...] de uma completa reforma intelectual do homem. Com isso, distingue-se de outros filósofos de sua
época, [...] preocupados também com a reforma das instituições, mas que prescreviam modos mais diretos
para efetivá-la. Enquanto esses pensadores pregavam a ação prática imediata. Comte achava que antes
disso seria necessário fornecer aos homens novos hábitos de pensar de acordo com o estado das ciências
de seu tempo. Por essa razão, o sistema comteano estruturou-se em torno de três temas básicos. Em
primeiro lugar, uma filosofia da história com o objetivo de mostrar as razões pelas quais uma certa
maneira de pensar (chamada por ele filosofia positiva ou pensamento positivo) deve imperar entre os
homens. Em segundo lugar, uma fundamentação e classificação das ciências baseadas na filosofia
positiva, finalmente, uma sociologia que, determinando a estrutura e os processos de modificação da
sociedade, permitisse a reforma prática das instituições. A esse sistema deve se acrescentar a forma
religiosa assumida pelo plano de renovação social, proposto por Comte nos seus últimos anos devida”
(COMTE, 1978, p.15-16). Segundo Carvalho (1990), os positivistas ortodoxos brasileiros “basearam-se
principalmente nos ensinamentos finais de Comte, salientando os aspectos religiosos e ritualísticos”
(p.132). E, tanto eles quantos os positivistas heterodoxos se utilizaram dos preceitos comtianos em
beneficio das suas visões politicas.

[...] os representantes do setor progressista da lavoura, fazendeiros de café
das áreas mais dinâmicas e produtivas, elementos ligados à incipiente
indústria, representantes das profissões liberais e militares, nem sempre
tinham as mesmas aspirações e interesses. As divergências que os dividiam
repercutiam em conflitos no Parlamento e eclodiam em movimentos
sediciosos que polarizavam momentaneamente todos os descontentamentos,
reunindo desde monarquistas até republicanos insatisfeitos. Rompia-se a
frente revolucionária. Representantes da oligarquia rural disputavam o poder
a elementos do Exército e da burguesia, embora houvesse burgueses e
militares dos dois lados, em virtude dos seus interesses e ideais (COSTA,
1999, p.396).

No decorrer do tempo, as divergências e insatisfações só aumentaram e
após o “curto domínio da espada”5, as oligarquias cafeicultoras, em especial a paulista,
se estabeleceram no poder “garantidas por uma base econômica aparentemente sólida
oferecida pela crescente produção cafeeira” (COSTA, 1999, p.397).
A herança da base econômica cafeeira vem desde o Império em que o café
era o seu produto mais exportado e o maior gerador de divisas para o país, em conjunto
com o algodão e o açúcar. Isto permaneceu durante a Primeira República. Além do café,
a República também herdou a dívida externa contraída pelo país devido ao “aumento do
preço dos produtos importados e dos insumos industriais” (CARDOSO, 1997, p.33).
Assim, buscando melhorar a situação financeira do país nos primeiros anos do regime,
durante o Governo Provisório (1889-1891), o ministro da Fazenda, Rui Barbosa
instituiu uma política econômica que ficou conhecida como Encilhamento6. Esta
beneficiou os setores industrial-financeiro-urbano, uma vez que era favorável à
construção de indústrias. Em contrapartida, foi notoriamente inflacionária e criticada
pelos cafeicultores.
A situação não melhorou muito no decorrer dos governos posteriores. E,
diante de um quadro econômico- financeiro crítico competiu a Campos Sales (18981902) o papel de “sanear” as finanças do país (CARDOSO, 1997). Isto se deu através da
execução “das políticas a que o país se comprometeria com o Funding Loan: deflação,
equilíbrio orçamentário, restauração do imposto pago em ouro nas alfândegas”
(CARDOSO, 1997, p.36), além de cortes drásticos com os gastos públicos.
O Funding Loan foi firmado entre o país e seus credores britânicos e
garantiu ao primeiro uma moratória da dívida externa por treze anos. Com isso, Campo
5

Refere-se aos governos dos Marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto (1889-1894). Disponível
em: http://www.suapesquisa.com/republica/republica_espada.htm. Acessado em 15/10/2015 às
03hs21min.
6
“Isto é, as emissões de moeda e de ações que geraram enormes especulações- foi marcadamente
inflacionário e ‘industrialista” (CARDOSO, 1997, p.33).

Sales conseguiu restituir a confiança e o crédito do país no exterior, muito embora “O
resultado de tal contenção [consequência da política econômica], foi naturalmente, uma
crise interna [...]” (CARDOSO, 1997, p.36).
Outro fato marcante na gestão de Campos Sales foi a instalação da Política
dos Governadores ou Política dos Estados. Segundo Costa (1999), esta funcionou como
um sistema que, grosso modo, podemos chamar de “toma lá, dá cá”, ou seja, o governo
federal confiava aos Estados inteira autonomia no controle dos assuntos próprios, sob o
domínio das oligarquias locais, e em compensação os Estados confiavam-lhe o sufrágio
de que precisava.
Neste contexto, nasce o coronelismo que servirá como alicerce para o
funcionamento da Política dos Governadores. O coronelismo era o compromisso
estabelecido entre o poder estatal (que provia o poderio militar) e que precisava de votos
e o poder econômico dos latifundiários - os coronéis- (CARDOSO, 1997). Nesta relação
o voto a descoberto ou voto de cabresto funcionava como moeda de troca entre esses
poderes.
As consequências da ação oligárquica eram vista em todo o país. De acordo
com Costa (1999, p. 397), “A fraude eleitoral campeava em toda parte, favorecida pelo
voto a descoberto e pela falta de independência do eleitorado. Nos pleitos a oposição era
sistematicamente sacrificada.” Fatos como este só fortaleciam o total desencanto sentido
com relação ao novo regime do qual Alberto Sales7, que antes fora o ideólogo da
República, considera-o agora como “corrupto e mais despótico” (CARVALHO, 1990,
p. 33) do que a monarquia.
Contudo, o presidente paulista não poderia impedir que uma oposição
formada pelos seus conterrâneos se consolidasse. Muitos republicanos de diferentes
setores da elite eram contra a política implementada por Campos Sales. No entanto, ele
prepara um sucessor que dará continuidade ao império oligárquico no Brasil (na
verdade, esta política durará até o fim da primeira república), outro conterrâneo seu,
Rodrigues Alves (1902-1906).
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Alberto Sales nasceu em Campinas em 24 de outubro de 1857 e faleceu em 12 de março de 1904. Se
formou em direito pela Faculdade de Direito da capital de São Paulo, em 1882. Neste mesmo ano foi
publicado a sua importante obra intitulada de Política republicana. Segundo Vita (1969), ele era um
“militante republicano, totalmente engajado na luta ideológica contra as instituições monarquistas” (p.85),
sendo considerado como um dos homens que renovou “a mentalidade brasileira nos fins do império”
(idem).

Já no fim do governo de Rodrigues Alves, em 1905, deu-se início ao plano
político e econômico de valorização do café8. Neste período, o produto era produzido
em larga escala não só pelo Brasil, mas também pelos seus concorrentes externossegundo Fausto (1997, p.230), a Colômbia e a África se tornaram grandes concorrentes
do Brasil após a Primeira Guerra Mundial. Esse plano foi uma das bases para um pacto
selado, em 1906, entre os governadores dos Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio
de Janeiro que ficou conhecido como Convênio de Taubaté.
O Convênio enfrentou obstáculos com relação a sua aprovação por parte do
próprio presidente que, embora fosse pertencente à classe dos cafeicultores e fosse sumo
apoiador desta, assim como Campos Sales, não concordava com alguns quesitos
contidos no pacto. No entanto, como o seu mandato já estava no fim o seu sucessor, o
mineiro Afonso Pena (1906-1909), aprovou o convênio para a alegria dos burgueses do
setor cafeeiro do país.
Após três mandatos de presidentes civis com olhares enfaticamente voltados
para as políticas agrícolas, a partir de 1910 o militar Hermes da Fonseca é eleito
presidente. Em 1914, último ano do seu mandato, um fato seria decisivo para as
transformações econômicas e politicas (não somente essas, mas outras que serão
abordadas no próximo tópico) internacionais e nacionais: a Primeira Guerra Mundial.
As repercussões da Primeira Guerra Mundial no território brasileiro
estiveram ligadas a um suposto “surto” industrial justificado pelo fato de que a indústria
nacional via-se na possibilidade de dar conta da demanda do consumo interno, em
detrimento do declínio das importações devido à crise dos países industrializados
ocasionada pelo conflito. Os efeitos deste também afetaram a produção cafeeira por
conta dos baixos níveis de exportação do produto.
No entanto, deve-se considerar que depois da guerra o país teve
consideráveis ganhos econômicos tanto industriais quanto cafeeiros. No primeiro houve
crescimento da capacidade hidrelétrica, surgimento de novos setores do cimento, do aço
e da maquinaria e o uso maior de veículos a motor - sobretudo em São Paulo. Neste
estado se inicia em 1919 a montagem de automóveis e em 1920 as manufaturas
nacionais começaram a aumentar. Os produtos produzidos eram: artigos de alumínio,
8

Trata-se de uma emenda à lei do orçamento federal para o ano de 1906, que foi aprovada em 1905,
garantindo ao presidente a decisão de entrar em acordo com os Estados produtores de café a fim de
regular o comércio do mesmo, valoriza-lo e tomar medidas para estimular o aumento do seu consumo
(FAUSTO, 1997, p.214 e 215)-ver se direta ou indireta.

pentes, discos de vitrola, artigos de esmalte, equipamentos de escritório, fogões entre
outros (DEAN, 1997).
As indústrias têxteis, alimentícias, e de vestuários eram as principais da
época e tinham como pioneiros nas suas produções investidores estrangeiros e
particulares. Muitos deles já haviam trabalhado durantes anos com importação e nas
fazendas de café e estavam dispostos a diversificar os seus investimentos atuando
também em outros setores que dão subsídios para a indústria como transporte,
saneamento básico, ferrovias. Esses formavam uma embrionária, mas significativa
burguesia urbano-industrial.
A fim de continuar protegendo a indústria cafeeira, o presidente Epitácio
Pessoa (1919-1922) estabeleceu políticas de defesa para operacionalizar a sua
valorização. Essas políticas entraram em choque com os interesses das oligarquias
predominantes nos Estados- exceto em São Paulo, Minas Gerais e Paraíba, terra natal do
presidente. Estes últimos mantinham relações amistosas, pois foram privilegiados com a
política. O então autor desta tratou até de conseguir no Congresso recursos para serem
destinados em obras contra a seca na região nordestina.
O sucessor de Epitácio Pessoa, o mineiro Artur Bernardes (1922-1926)
foi o candidato indicado pelos estados de São Paulo e Minas Gerais que formavam um
bloco que mantinham divergências com outro bloco político organizado pelos Estados
do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e Pernambuco. O último bloco defendia
que o cacau, o algodão, o açúcar, a borracha (o segundo produto mais exportado do
país) e outros produtos também deveriam ser protegidos. Mas, mesmo com a coibição
dos seus adversários o presidente deu continuidade as políticas de defesa do café e
aprovou a criação do Instituto de Defesa do Café, em 1924, que ficou conhecido depois
por Instituto do Café do Estado de São Paulo.
Percebe-se, então, que desde o início do governo de Bernardes houve um
clima de tensão entre este e seus opositores. A situação piorou principalmente depois
que alguns militares organizaram um motim em oposição ao presidente gerando o
chamado “Tenentismo”. Além dessa, outras rebeliões aconteceram no país com o
mesmo intuito do movimento tenentista: derrubar o poder do presidente, como a
Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, movimento liderado pelo capitão Luís Carlos
Prestes, a Coluna Prestes ambos em 1922 e a Revolução de 1924.

O clima de tensão proveniente do governo anterior somado a crise
mundial dos anos de 1929 marcaram o mandato de Washington Luís (1926-1930). Estes
fatores foram preponderantes para que fosse provocada uma insatisfação generalizada
resultando num golpe de Estado liderado mais uma vez pela elite, a conhecida
Revolução de 309 que pôs fim a República Velha.

2.1.1 A esfera social republicana

A fim de se compreender o conjunto de fatores que contribuíram para a
efervescência de mudanças sociais e também ideológicas vivenciadas durante o período
da Primeira República é preciso abordar o processo migratório como parte integrante
deste conjunto. Este processo alcançou o seu ápice entre 1888 a 1914, porém no último
decênio do período em estudo ele continua acontecendo de forma considerável
(JUNIOR apud NAGLE, 1976). Esses imigrantes estrangeiros, a priori, designados para
servirem de mão de obra nas lavouras de café foram atraídos para os centros urbanos e
começaram a trabalhar nas indústrias instaladas nas cidades e assim se tornaram parte
do embrionário proletariado brasileiro. Eles trouxeram para o país novos valores
culturais. Na verdade foi muito mais do que isso eles contribuíram para a aceleração das
atividades artesanais para as industriais e exigiram, tanto no campo quanto na cidade,
“novos padrões de comportamentos nas relações entre proprietário e trabalhador”
(NAGLE, 1976, p.24).
Assim, mudanças na esfera social patriarcalista vigente na época
aconteceram fazendo com o que a luta contra este domínio fosse uma marca entre os
imigrantes. Eles se mostraram sempre presentes nas lutas sociais ocorrentes neste
período, principalmente ao colaborarem com a construção da consciência de classe do
operariado urbano através da estruturação do movimento anarco-sindicalista no Brasil.
A urbanização é mais um fator a se considerar na compreensão das
alterações no domínio social republicano. Segundo Nagle (1976), de 1890 a 1920 o
9

Após o término definitivo da chamada Política do café-com-leite, representada pelos estados de São
Paulo e Minas Gerais, respectivamente, as eleições de 1930 foram afetadas. Com o descontentamento
com a política de Washington Luís os paulistas lançam a candidatura de Júlio Prestes para sucedê-lo,
enquanto os mineiros, paraibanos e gaúchos lançam os nomes de Getúlio Vargas e de João Pessoa para
presidente e vice, respectivamente. E “usando de fraudes, violências e da máquina governamental, Júlio
Prestes venceu o pleito. O resultado desagradou segmentos da classe média, burguesia e oligarquias
dissidentes. Estes, então, contando com o apoio dos tenentes e usando como pretexto o assassinato de
João Pessoa, iniciaram a 3 de outubro um movimento armado – a chamada Revolução de 30 -, no qual foi
deposto o presidente Washington Luís, entregando-se o poder a Vargas” (FARIAS, 2012, p.298).

aumento da população urbana brasileira, neste período de tempo, foi da ordem de duas
vezes e meia. É interessante explanar que mais do que o acréscimo no seu contingente
populacional e do que os seus níveis de infraestrutura e de malha viária desenvolvendose nas cidades, estas recebem novas e diversificadas funções e mudanças nos seus tipos
de organização. Então, pode-se afirmar que “as cidades representavam verdadeiras
oficinas de civilização” (NAGLE, 1976, p.25).
Deste modo, o país começar a ganhar, de forma mais incisiva, traços
citadinos, com um estilo de vida urbano-industrial e, assim, foi se distanciando dos seus
genuínos traços rurais. E, por sua vez, gradativamente, o Brasil deixou de ser um país
essencialmente agrícola- tanto sob o ponto de vista econômico quanto social.
A ideologia ruralista se desenvolveu como modo de representar a visão
antiurbana defendendo os ideais patriarcalistas delineadores do coronelismo. O meio
urbano é visto como artificial, como “destruidor da solidariedade ‘natural’ do homem”
(NAGLE, 1976, p.26), já o meio rural é tido como “ideal para se formar homens
perfeitos, isto é, saudáveis, retos, solidários, respeitáveis” (NAGLE, 1976, p.26). Desta
forma, pode-se inferir destas afirmações que o ruralismo está inserido num contexto de
contradições, uma vez que a estrutura coronelística, do qual está imerso, é marcada pelo
mandonismo, pela barganha eleitoral (as trocas de favores), pelos grupos de parentela e
pelo clientelismo (QUEIROZ, 1997).
A figura política do coronel que exercia influência absoluta sobre a cidade,
já no último decênio da I República, não o faz tanto. Isso por que as cidades começam a
se configurar internamente de forma mais complexa. As camadas sociais intermediárias
que emergem entre as superiores e inferiores não são mais subordinadas aos chefes
aristocratas, como antes eram. O desenvolvimento delas fez com o que os coronéis se
colocassem apenas como parte integrante da estrutura de poder republicana, neste
momento.
A questão da estratificação social brasileira ganha destaque durante o
período em estudo do regime republicano. Enquanto no Império só se observava
praticamente duas classes sociais- os senhores de engenho e os escravos- neste
momento emerge uma nova classe proveniente do deslocamento da antiga aristocracia
rural, como afirma Nagle (1976):
Transformados em empresários, os fazendeiros do café incentivarão o
surgimento de nova classe mercantil, até no sentido de fazê-la funcionar no
ramo do alto comércio ligado ao mercado interno [...] Esse estado de coisas
repercute, dando margem a novas diferenciações: ascensão das ‘camadas

médias’ urbanas e do proletariado industrial. A transformação dessas três
camadas em classes- burguesia comercial e industrial, ‘classes medias’
urbanas e proletariado industrial- e a presença de uma classe de empresários
rurais, já firmemente estabelecida, influenciarão o desenvolvimento
histórico-social, especialmente da ultima década da Primeira República
(NAGLE,1976, p.27).

As inúmeras condições em que as camadas médias se originaram
impulsionaram o seu desenvolvimento. São elas: “o crescimento da burocracia do
Estado, os processos de urbanização, industrialização, a expansão das necessidades
empresariais, enfim, a organização mais complexa do País” (NAGLE, 1976, p.29).
Dentre outros grupos que podem ser reconhecidos como componentes destas condições,
se destaca o grupo ligado ao magistério, os dos profissionais liberais.
Quanto à formação do proletariado industrial, esta também se deu sob
condições múltiplas. Com a abolição da escravatura e com o advento do processo de
industrialização viu-se o aumento da mão de obra livre e barata e a expansão dos
núcleos urbanos. A combinação destes dois fatores levou a entrada da mão de obra às
indústrias, durante o regime republicano, o que favoreceu ao afloramento da classe
operária. Esta possuía baixa capacidade reivindicatória e com pouca articulação em
nível de defesa de interesses próprios (NAGLE, 1976). Foi influenciada pelos ideais
anarquistas no seu meio e nas suas agremiações, o que fomentou as bases da classe.
As relações entre as classes eram justificadas por um lado – o da classe
dominante- como naturais. Existia um mutualismo entre ambas. Desta forma, as regalias
classistas eram ofuscadas. Por um lado, a classe operária colocara esta relação como
antagônica em que se notam dois polos bem distintos: num extremo os exploradores- a
classe dominante- e no outro os explorados- o proletariado. Esta antítese gerara, entre os
anos de 1910 a 1919, a chamada questão social.
A questão social trata sobre as indicações relacionadas com a organização e
regulamentação do trabalho. Neste aspecto, o Brasil, a partir de 1919 se dedicará de
forma mais comprometida com a temática criando para tanto dispositivos legais que
atenderam, em parte, a demanda. Digo em parte, pois as aplicações práticas destes
tiveram caráter restritivo, ou seja, limitava a atuação mais incisiva dos órgãos de classe
(mesmo assim, é importante ressalta-los como ação iniciante). Assim, a temática era
tratada como “questão de ordem pública” (EGAS, 1920, p.26 apud NAGLE, 1976, p.
33) dentro de uma estrutura jurídica que valorizava os direitos privados em detrimento
dos direitos coletivos. Isto só ajuda na visualização da conjuntura político-social em que

a temática se encontrava: transformação inicial do Estado - de Estado Liberal para
Estado Mediador.
Analisando a urbanização, a imigração, a industrialização, o ruralismo (e o
sistema coronelista, sob uma visão social), a estratificação social, a questão social e as
suas ideias subsequentes temos uma noção do domínio social republicano, dentro do
recorte temporal em estudo. Para completar este quadro veremos a seguir as correntes
de ideias que eclodiram no país e que foram difundidas através dos acontecimentos
político-sociais ocorridos nesta época. Além disso, veremos resumidamente como cada
corrente contribuiu da sua forma para a construção do Brasil republicano e como a
própria atuação em especial de algumas destas correntes teve repercussão nas mudanças
educacionais da época. A descrição destas correntes será feita a partir da visão do autor
Jorge Nagle (1976). São elas: Socialismo, Anarquismo, Maximalismo; Nacionalismo;
Tenentismo; Catolicismo; Modernismo e Integralismo (antecedentes). Destacaremos as
seis primeiras, pois elas se mostraram como mais relevantes para o nosso trabalho,
devido a terem sido mais difundidas a nível nacional e no Ceará. Veja no Quadro 1
abaixo:
Quadro 1- As correntes ideológicas da Primeira República (1900-1930)
Corrente Ideológica
Socialismo, anarquismo e
maximalismo

Características Gerais
Em suma, o socialismo, o anarquismo e o maximalismo ajudaram o
país “no desenvolvimento e na discussão de um problema social
importante”: o da participação da massa operária na organização da
sociedade brasileira, embora houvesse uma concorrência e uma
confusão entre estes ideais;
Os ideais dos três eram disseminados pelo país através de publicações
e periódicos;
A suas atuações estiveram ligadas as reinvindicações, greves,
comícios e a lutas sociais;
Fundação do Partido Comunista Brasileiro, em 1922.

Nacionalismo

A ideologia nacionalista eclodiu no Brasil com elementos
provenientes da Primeira Guerra Mundial. Após este acontecimento,
vê-se o surgimento de agremiações que defenderam esta ideologia;
A primeira é a Liga da Defesa Nacional, 1916: Tinha como objetivo
geral “congregar os sentimentos patrióticos dos Brasileiros de todas
as classes”. Dentre os seus objetivos específicos se destacam o
combate ao analfabetismo, o culto ao patriotismo, o desenvolvimento
do civismo, a manutenção da ideia de coesão e integridade nacional, o
incentivo a propagação da educação profissional e popular e o estudo
de História do Brasil, das tradições nacionais e da língua pátria
também nas escolas estrangeiras. O serviço militar e a educação
cívico-patriótica foram os objetivos que se tornaram as linhas mestras
do movimento. Pautava-se no discurso da consciência nacional, da
ordem e ainda comprometendo-se com o ideal aristocrático. mesmo
que não tão nitidamente.
Outras duas Ligas importantes: A Liga Nacionalista do Brasil e a
Liga Nacionalista de São Paulo. A primeira volta-se para defesa do

voto efetivo, para unidade nacional, para a educação primaria,
secundaria e profissional dentre outros. Já a segunda, desenvolve
melhor os pontos ligados ao voto e a representação eleitoral. Defende
o combate “a abstenção eleitoral bem como todas as fraudes que
corrompem e viciam o exercício do voto”. Para tanto, atribuiu a
alfabetização como arma para tornar o voto um direito pleno de todos
em detrimento da realidade de apenas 35% de massa votante no país,
na época.
O âmbito escolar foi palco da manifestação da doutrinação das ideias
do movimento Nacionalista. Nele o conteúdo cívico e patriota foi
difundido amplamente nos seus livros didáticos. Além disso, dentre
os objetivos da Liga Nacionalista do Brasil estavam a manutenção do
Amor a Pátria e às tradições nacionais, a obrigatoriedade do ensino da
Língua, da História e da Geografia pátrias em escolas estrangeiras
existentes no país.
Catolicismo

Os ideais católicos iam de encontro com os ideais liberais e
democráticos republicanos e por tanto, defendiam a obediência às
autoridades e a ordem constituída. Para tanto, defendiam a sua
doutrina a fim de penetra-la na consciência intelectual, politica e
social da época. Assim, a atuação católica teve uma mobilização
importante durante o período em estudo, pois incitou aos seus fieis a
tomada de um posicionamento diante dos traços de modernidade que
começaram a definir o país.
As manifestações aconteceram “sob forma de chamamento geral”. A
primeira foi através da publicação da Carta Pastoral, escrita por D.
Sebastião Lema. Ela foi impulsionadora da criação de
arregimentações católicas no país dentre elas se destacam a revista a
Ordem, 1921; O Centro D. Vital e a Confederação Católica. Somados
a elas se encontram dois momentos importantes de arregimentação
ocorridos em 1922: o Congresso Eucarístico e a publicação da Carta
Pastoral do Episcopado Brasileiro, ambos ocorridos em 1922.

Tenentismo

O Tenentismo não é aqui colocado como uma corrente ideológica tão
somente, mas como um acontecimento importante no meio político e
social da época.
A camada militar, os tenentes, os ditos como corruptos, estiveram
dispostos a combater os privilégios do Exército. As tentativas de
combate estiveram em volta dos anos de 1922, 1924, 1926 e 1930
onde aconteceram as insurreições mais importantes do movimento.
Com o desdobramento da revolução de 5 de julho de 1922, o papel do
Exercito começará a se redefinir. O seu posicionamento será de
oposição ao encarceramento em que o regime republicano queria
sucumbi-lo. Os tenentes defenderam a revolução como direito de um
povo livre, sendo eles também soldados saídos do povo, em prol de
proteger os direitos coletivos.
Com isso, os tenentes passam a introduzir na formulação dos seus
ideários a consciência liberal da própria nacionalidade. A prova disso
é a revolução armada de 1924 que afirmou os ideais liberais
defendidos pelas forças armadas em detrimento dos abusos de poder
exercido pelos déspotas governantes.
Fonte: NAGLE (1976), Adaptado pela autora.

O conteúdo das correntes citadas no quadro, segundo Nagle, foram os que
mais estiveram ligadas às questões educacionais no Brasil, sobretudo os do
Nacionalismo como serão visto a seguir e nos próximos capítulos.

2.1.1.2 As correntes ideológicas e as mudanças educacionais

Portanto, este era o quadro político, econômico, social, ideológico e cultural
brasileiro de 1900 a 1930. Caracterizado por profundas mudanças que logo se refletiram
na escola e, por sua vez, na geografia escolar, como explicaremos melhor a seguir.
A I República trouxe consigo uma nova demanda educacional que, “até
certo ponto, representou as exigências de uma sociedade cujo índice de urbanização e de
industrialização ainda era baixo” (ROMANELLI, apud ROCHA, 2000, p.83), mas já
significativo.

Por consequência dessas exigências urbano-industriais gerou-se

mudanças no sistema educacional brasileiro, em que outrora servia a um modelo
econômico agroexportador e que agora é responsável pelo suprimento da demanda de
cargos nos setores secundários e terciários emergentes, através da formação de mão de
obra (ROCHA, 2000). Desta forma, coube à escola se expandir, a fim de suprir a nova
demanda que surgira proveniente das mudanças socioeconômicas. Com a estratificação
social, a escola se objetiva a democratizar o seu espaço com a entrada das camadas
médias e inclusive populares.
Dentro do quadro de mudanças, externos a escola, educadores e não
educadores e os movimentos político-sociais começam a “repensar a educação
brasileira” (ROCHA, 2000, p.84). Destarte, o tema educação se tornou o centro das
discussões neste momento. Surgem, então, dois fenômenos importantíssimos para
desenhar os novos rumos em que a educação do país se orientaria, em meados da década
de 1920: o otimismo pedagógico e o entusiasmo pela educação. Para Nagle, o fato de se
multiplicar o número de escolas, da difusão da educação “será possível incorporar
grandes camadas da população na senda do progresso nacional” (1976, p.99). Além
disso, ele também explana a respeito do escolanovismo, do qual defende que
“determinadas formulações doutrinárias sobre a civilização indicam o caminho para a
verdadeira formação do novo homem.” (1976, p.100). Desses fenômenos veremos as
mudanças nos currículos, nas metodologias, na função da escola e a ampliação do
acesso à ela pelos estratos populares da sociedade como os principais fatores
contribuintes para a reflexão sobre a educação no país. O ponto de partida para tais
realizações serão as reformas nas leis educacionais.
Devido à reforma educacional Luiz Alves - Rocha Vaz (1925) ter tido uma
importância muito válida para as transformações na geografia escolar, como aborda

Rocha (2000), a destacaremos neste trabalho. Esta reforma foi a mais completa da
União, pois envolveu o ensino primário, secundário e superior, além de contemplar a
administração escolar. Foi instituída em 1925. Como pontua o autor, a Lei se interessou
em concretizar o nacionalismo-patriótico em seus dispositivos. Não é à toa que neles
eram defendidos o ensino da Língua Materna, da Geografia, da Literatura e da História
Nacional e de outras disciplinas com temas nacionais e biografias de autores brasileiros
(BRASIL, 1925 apud ROCHA, 2000). Os textos eram copiosamente escolhidos pelo
Estado a fim de que a temática fosse amplamente difundida como ideal nas escolas,
através dos professores responsáveis por tais matérias.
Segundo Zusman (1996), para os movimentos nacionalistas a questão
nacional era a responsável pelo país se encontrar numa situação de atraso (esta visão foi
defendida por literatos, intelectuais, políticos que eram influenciados pela visão
europeia). E, para eles uma das saídas para esse problema se encontrava na educação. O
que só completa a visão nacionalista-patriótica estabelecida com a aplicação da
Reforma Luiz Alves-Rocha Vaz. A saber, Zusman (1996):
[...] a solução destas problemáticas [o atraso brasileiro], para eles [os
movimentos nacionalistas], encontrará base na saúde e na educação. A
alfabetização nas propostas destes movimentos acompanha-se do destaque
“valores pátrios”. E é, a estes fins que procura-se outorgar importância ao
ensino da língua pátria e dar maior ênfase ao estudo da Geografia e da
História do Brasil. (ZUSMAN, 1996, p.132)

Assim, se consegue compreender como a questão nacional se tornou o cerne
das transformações do Brasil República e alvo da disseminação do ideal das elites
dirigentes. No entanto, ao tratarmos da temática, de forma mais aprofundada, veremos
que esta se mostra como alvo de preocupação por parte da elite desde a independência
do país. Assim, devido à esta preocupação surgiu no país, em 1838, o Instituto Histórico
e Geográfico Brasileiro-IHGB. Um dos órgãos de cultura oficial do governo criado com
a finalidade de “tornar mais objetiva a noção abstrata de pátria” (NUNES, 2004, p.14)
para a nação, destinando-se a “escrever a sua história, fundar suas tradições, produzir
datas a comemorar e símbolos a enaltecer” (SCHWARCZ, 1989, apud NUNES, 2004,
p.14). Sendo tudo isto fomentado pela elite dirigente que compunha o instituto e que
também tratava de socializar, para as demais classes sociais, os “valores nacionais”
(ZUSMAN, 1996, apud NUNES, 2004) promovidos por ele.
O IHGB foi considerado o berço da nacionalidade do Brasil. Segundo
Sérgio Nunes, competiria ao IHBG “coletar, organizar e arquivar documentos

pertinentes à história e à geografia do Brasil” (NUNES, 2004, p.14), além de estimular
o ensino destas disciplinas no ensino público. No entanto, a preocupação maior do
instituto era promover a constituição de uma história nacional (GUIMARÃES, 1988
apud NUNES, 2004).
Nesse contexto, também se insere a fundação da Sociedade Geográfica do
Rio de Janeiro (SGRJ), em 1883. Esta surgiu em meio ao afloramento de outras
associações de cunho científico. Contribui para que a ciência geográfica ganhasse uma
ressignificação. Para NUNES (2004), “a ressignificação da geografia que aqui se
pretende destacar pode ser verificada, entre outros fatores, através de sua
autonomização como campo de conhecimento” (p.19). Assim, “a SGRJ atuou como um
fórum importante de legitimação do conhecimento geográfico (...)” (NUNES, 2004,
p.19).
Essas arregimentações contribuíram para a compreensão da Geografia
brasileira, do fim do século XIX e início do século XX, que por sua vez se reflete na
geografia escolar. Esta encontrara, na década de 20 deste último século, através da
reforma Luiz Alves-Rocha Vaz uma porta de entrada para a introdução de uma
“geografia moderna” nas escolas e o início do processo de mudanças de paradigmas
desta disciplina.
Aprofundaremos melhor sobre as questões que concernem a Escola e a
Geografia escolar ainda em nível de Brasil, em nível de Ceará e da sua CapitalFortaleza, no próximo capítulo. No próximo tópico, analisaremos o contexto histórico
cearense e fortalezense de 1900 a 1930.

2.1.2 A cidade de Fortaleza dentro do contexto histórico cearense na primeira
república

Nos primeiros anos do século XX, o Estado do Ceará era governado pelo
médico Dr. Pedro Augusto Borges (1900-1904). O Estado estava nas mãos do homem
que deu continuidade a gestão do Dr. Antônio Nogueira Pinto Accioly que havia
governado o Ceará de 1896 a 190010. No governo deste, destacam-se a crise financeira
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A primeira gestão de Accioly foi marcada por falcatruas, nepotismo e perseguições aos seus
adversários. Estes, ao término desta gestão, indicaram o nome do Dr. Pedro Borges para sucedê-lo. E,
mesmo contrariado, o oligarca aceitou. Mas, propôs ao doutor um cargo como senador federal, ao final do
seu novo mandato, em troca dele não denunciar os seus desmandos. O médico aceitou.

vivida pelo Estado, proveniente da seca de 1900, da crise nacional e da negligência
acciolina. Além disso, se destacam a “Questão dos Grossos”11, a criação da Faculdade
Livre de Direito do Ceará, em 1903 (cujo diretor era o próprio comendador Accioly), a
Revolução do Crato e o Três de Janeiro12. Em todos estes eventos tiveram a participação
do comendador (seja apaziguando como no primeiro ou apoiando como no último) que
logo após o acontecimento destes tomou posse do governo cearense mais uma vez.
Nesta nova gestão de Accioly destaca-se um pequeno crescimento
econômico entre 1908-1912 devido as boas safras agrícolas e ao aumento do poder de
compra dos parentes dos trabalhadores da borracha - que mandavam dinheiro para eles e
que fazia com o que o dinheiro circulasse. Além disso, destaca-se a implementação do
IFOCS - Inspetoria Federal de Obras Contra a Seca - criado em 1909 com sede em
Fortaleza. Esta obra tornou-se mais uma fonte para a atividade nepótica do comendador.
Somado a tudo isso, os altos impostos só aumentaram o descontentamento do povo e as
oportunidades para um maior complô contra Accioly (FARIAS 2012).
A oposição tratou de se articular e indicar, influenciados pela Política das
13

Salvações , o nome do Coronel Marcos Franco Rabelo para as próximas eleições. O
povo aderiu ao nome do candidato e logo se organizaram num movimento, que movido
pelo desejo de ver o Estado livre da opressão Acciolyna, ficou conhecido como Revolta
de 1912. Neste evento estavam presentes oito mil pessoas que foram atacadas pelas
tropas da polícia. Resultado: crianças mortas, pessoas pisoteadas e feridas. Também
houve revide dos rabelistas e do povo que depredaram prédios públicos e bens da
família do oligarca. Este, depois de quatro dias de conflito, mesmo a contragosto,
renunciou.
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Conflito entre os Estados do Ceará e do Rio Grande do Norte em detrimento do avanço dos salineiros
potiguares sobre terras cearenses, no caso o povoado dos Grossos, segundo Farias (2012).
12
A respeito do evento Três de Janeiro trata-se de como ficou conhecido o dia em que os carregadores de
navio entraram em greve. Os estivadores a realizaram devido a uma lei que lhes recrutaram, através de
um (“falso”) sorteio, para o serviço militar. Além disso, eles se negaram a descarregar um navio e por
isso, sofreram retaliação por parte da força policial, o que gerou um grande conflito. Resultado: “sete
mortos e 40 feridos, todos populares” (FARIAS, 2012, p. 242). Já a Revolução do Crato, concerne à
tomada violenta da cidade do Crato, pelo exército do coronel Antônio Luis Alves Pequeno, amigo de
Accioly. A ação do coronel se deu devido aos conflitos existentes entre outros coronéis daquela região
pelo controle desta. Assim, este invadiu a cidade, depôs o Coronel Belém, líder da região e tomou o seu
lugar.
13
Foi instituída durante o governo de Hermes da Fonseca (1910-1914) e constituiu num “movimento para
moralizar o país e ‘salvar’ a República” (FARIAS, 2012, p.247) através de revoltas armadas que
detinham, em alguns Estados (sobretudo as do norte/nordeste), as suas oligarquias e as trocando por
outras.

Segundo Farias (2012), durante o movimento descrito acima:
a cidade de [Fortaleza] ficou às escuras, poucos foram os lampiões a gás que
escaparam da fúria popular no fundo, o quebra-quebra constituía-se em
desagravo do povo contra o embelezamento da capital que só beneficiava, a
rigor, a classe dominante (FARIAS, 2012, p.250).

Esta citação descreve bem como Fortaleza se encontrava no início do século
XX. Esta, durante todo o governo de Accioly (1896-1912), foi administrada pelo
intendente Coronel Guilherme Rocha. Este foi considerado como um dos gestores que
mais investiram no “embelezamento da cidade” (PONTE, 2001, p. 34). O processo de
modernidade na cidade se iniciou em 1850 e durante o inicio do século XX continuouse a ver as obras e as ideologias que vieram acompanhadas com este processo. A
começar, pela adoção do Código de Postura de 1893, que valeria por toda a República.
Segundo Bruno & Farias (2012, p. 89), o intendente tratou de tornar possível a tão
sonhada “modernidade”.
Assim como Bruno & Farias (2012), Ponte (2001) também descreve que
dentre as várias decisões pertencentes ao código estão a de padronizar formalmente nas
chamadas platibandas, ou seja, os muros ou grandes de ferro que limitam um terraço,
uma área, em edifícios novos ou reformados. Além disso, foi estabelecido que as
esquinas dos edifícios fossem arredondadas não só por uma questão estética, mas para
um melhor controle da população.
Os crescentes setores mais pobres de Fortaleza geravam na elite, afinada
com o intendente Guilherme Rocha, um mal estar. Nas periferias onde eles moravam
não existia uma infraestrutura básica de moradia, como calçamento (BRUNO &
FARIAS, 2012). Em contrapartida afim de “racionalizar” a expansão da cidade,
embeleza-la (“aformoseamento”), saneá-la, higieniza-la e disciplinar a sua sociedade
(BRUNO & FARIAS, 2012, p.89), ele realizou várias obras com estes objetivos. Dentre
as quais se sobressaem: a Remodelação das Praças do Ferreira, em 1902, a Marquês do
Herval (atual praça José de Alencar) em 1903, as sedes da Fênix Caixeral em 1905, e da
Associação Comercial, em 1908 – projetada em Paris; Palacete de Carvalho Mota, o
Theatro José de Alencar, em 1910 e o Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto
(terminados na década de 1920).
Em algumas destas obras, como as praças e o teatro, via-se pontos
importantes para a vivência deste ideal de modernidade. As primeiras eram dotadas de
muita elegância e refinamento nos seus jardins, cafés, pavimentação enfim. Eram
lugares em que havia espaços diferentes para ricos e para pobres. No teatro, a sua

estrutura metálica proveio da Escócia e apresentava influência neoclássica de ArtNoveau, em sua arquitetura. Este prestigioso refinamento europeu (na arquitetura, nas
correntes de pensamento, na racionalização da cidade, na moda e nos costumes)
marcava a influência deste continente, sobretudo da França, na cidade fazendo com o
que este período da história de Fortaleza fosse denominado Belle Époque. Na verdade, o
período em estudo está contido nesse processo de “afrancesamento” que, na cidade,
pode ser verificado na segunda metade do século XIX e no início do século XX
(BRUNO & FARIAS, 2012).
O governo de Franco Rabelo (1912-1914) foi marcado por dissidências
políticas e pela derrota da Política das Salvações. Com a eleição do presidente Hermes
da Fonseca, o seu desejo era de manter como líderes estaduais seus aliados, o que não
era o caso do coronel. Então, o governador federal, o senador Pinheiro Machado
aliando-se, por sua vez, com os oligarcas e coronéis cearenses depuseram o governador,
através de um movimento armado chamado Sedição de Juazeiro (1913-1914).
Durante a gestão rabelista a capital era governada pelo intendente Ildefonso
Albano. Este deu prosseguimento ao pensamento e as práticas de embelezamento,
higienização e de disciplinamento do espaço urbano (BRUNO & FARIAS, 2012).
Dentre outras obras do seu governo destacam-se remodelagens de praças, logradouros,
no campo da saúde, abastecimento e limpeza pública.
Neste período verifica-se o advento da energia elétrica, os bondes elétricos.
E, as chamadas vilas-operárias que eram moradias populares feitas para contornar a
“insalubridade e promiscuidade que o saber higienistas observava no interior das
residências populares” (PONTE, 2001, p.50). Também foram construídas com a
intenção do operariado levar “uma vida mais regrada”, assim ele “renderia maior
produtividade e se tornaria politicamente dócil” (PONTE, 2001, p.51). Isto demonstra
como o pensamento da elite urbano-burguesa estava alinhado com o intendente. De
1914 a 1920, o Ceará foi governado por sucessivos intendentes14 .
Neste período fatos como a I Guerra Mundial e as duas grandes Secas nos
anos de 1915 e 1919 repercutiram economicamente no Estado (e não somente nele, mas
a nível internacional e nacional como vimos): a primeira fez com o que as exportações
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Após a derrocada de Franco Rabelo assumiram o Estado: o Coronel Setembrino de Carvalho (de março
a 24 de junho de 1914), o Coronel Liberato Benjamim Barroso (de junho de 1914 a 1916) e o Engenheiro
João Tomé de Saboia e Silva (1916-1920), respectivamente.

estaduais fossem dificultadas. Por conta da seca de 1915, estima-se que
aproximadamente 30 mil pessoas morreram e cerca de 42 mil pessoas emigraram
(FARIAS, 2012; GIRÃO, 1971). Na segunda, por conta da escassez de alimentos que
ela gerou houve um aumento nos preços destes. Além disso, deve-se acrescentar no bojo
desta crise econômica as consequências do declínio da Borracha que comprometia a
movimentação da economia do Estado, uma vez que parte do dinheiro que circulava era
proveniente dos familiares dos trabalhadores da borracha, como fora explanado. No
entanto, deve-se considerar que da década de 1910 1930 a economia cearense baseou-se
nas exportações de cera de carnaúba, nas peles e no algodão.
Durante o último decênio da Primeira República, destacamos o governo
estadual do jurista cearense Justiano de Serpa15 (1920-1923) em que se exalta a sua
preocupação com a instrução pública. Ele convidou o professor paulista Manuel
Bergström Lourenço Filho para reorganizar o ensino primário. Dentre outras medidas
tomadas pelo professor, de acordo com Girão (1971) estão:
[...] resolveu, de todo, velhos hábitos para instituir uma ordem de coisas
menos formalística e literária, antes mais prática e coerente. Sem demora
instalou a repartição diretora da instrução pública, até antes simples
expressão nos regulamentos oficiais. Promoveu, a mil custos, o cadastro
escolar, criou grupos escolares [...] Em tudo, outras práticas, outras
disposições [...] (GIRÃO, 1971, p.232)

Além disso, Lourenço Filho também reviu a questão escolar quanto à
higiene, o conforto das salas de aulas, e novos prédios (PONTE, 2001). Aliás, segundo
o Jornal “A República”, as escolas de virtude cívica eram “os grandes monumentos” de
um povo. Elas têm missão civilizadora. Neles “se aprende a amar o progresso”
(CASTRO, 1982, p. 218 apud PONTE, 2001, p. 35). Dentre as escolas existentes na
cidade, a maioria fundada na segunda metade do século XIX, se destaca o Colégio
Cearense (1872), o Liceu do Ceará (1846), o Ateneu (1863), a Escola Popular (1874), o
Instituto de Humanidades (1904) e o Colégio Nogueira (1914), que analisaremos nesta
pesquisa.
Muitos dos professores das escolas fortalezenses eram intelectuais de
prestígio. Boa parte deles se organizavam em arregimentações, das quais destacamos o
Instituto Histórico Geográfico e Antropológico do Ceará, conhecido como Instituto do
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Entre 1923 a 1930 dirigiram o Ceará: Ildefonso Albano (1923 até junho de 1924), o Desembargador
José Moreira da Rocha (1924-1928), Eduardo Henrique Girão (de maio a de julho de 1928) e José Carlos
Matos Peixoto (de julho de 1928 a 1930), respectivamente.

Ceará, criado em 1887 (MENDES, 2012). Um ambiente fundando por intelectuais
cearenses que tinha por objetivo produzir a história e a geografia do Ceará (MENDES,
2012).
Os sujeitos participantes dessa agremiação, com sede em Fortaleza, estavam
amplamente envolvidos nos debates que efervesciam na capital (eram atuantes em
partidos, clubes literários, parlamento e imprensa, segundo Farias (2012). Alguns deles
eram professores de Geografia como o Senador Thomas Pompeu de Sousa Brasil,
porém não tinham formação original em Geografia, um era médico e o outro bacharel
em Direito, respectivamente (MACHADO, 2011). Estes dois terão notável importância
para este estudo, tanto por que atuavam como professores de Geografia antes da sua
institucionalização nacional enquanto disciplina escolar na década de 1930
(ANSELMO, 2002) quanto por que eles a lecionaram mesmo não sendo geógrafos,
como fora dito.
Quanto as arregimentações sociais cearenses, com repercussão maior em
Fortaleza, baseado em Farias (2012) serão expostas na Quadro 2, abaixo. Lembrando
que esses movimentos sociais no Ceará tiveram ligação próxima com o que estava
acontecendo no restante do país, principalmente no Sudeste. Estes movimentos estavam
ligados ao surto industrial que o Brasil e também o Ceará tiveram pós-guerra. Como
houvera a emergência dos setores médios urbanos, assim também se formava uma
incipiente classe operária que se organizava através de motins, realizavam greves e
multiplicavam os seus ideais de luta baseados no: Anarquismo, Socialismo,
Comunismo, Catolicismo e Maçonaria.

Quadro 2: O Movimento Operário no Ceará de 1900 a 1930: principais
representações.
Instituição/ Corrente Politico-

Meio de atuação

Filosófica Representada
Catolicismo

Características

Gerais

de

atuação
Conferências Vicentinas
E Círculo Operário
Católico (COC)

As conferências Vicentinas foram
instituídas em1879, no Ceará e, em
1882, em Fortaleza. A sua função
era “prestar socorro direto (...) aos
pobres assalariados, dentro da
concepção de caridade cristã.”.
Além de
exercerem outras
atividades de cunho religioso e
social. Já o Círculo de Operário e
Trabalhadores Católicos de São
José de Fortaleza, foi criado em
1904, com intuito assistencialista e

Maçonaria

Centro Artístico
Cearense

Anarquismo

União Geral dos
Trabalhadores ,
Associação Gráfica,
Federação dos
Trabalhadores Cearenses.

Socialismo

Partido Socialista
Cearense-PSC

Comunismo

Partido Comunista,
Bloco Operário
Camponês (BOC)

Fonte: FARIAS (2012), Adaptado pela autora.

corporativista, a fim de equilibrar
os interesses entre capital e
trabalho e de também oferecer
ajuda material e espiritual, segundo
os preceitos cristãos.
O Centro Artístico Cearense foi
criado em 1904. Este possuía
caráter assistencialista e mantinha
uma escola que possuía “um
comportamento de mediadora, para
arbitrar
possíveis
desentendimentos entre patrões e
empregados e resolver a origem de
conflitos”.
As ideias anarquistas adentraram o
Estado ainda no século XIX, no
entanto a sua maior articulação
(no operariado) durante os anos de
1920, destaca-se: a União Geral
dos Trabalhadores (1° de maio de
1920); a Associação Gráfica
(1920)
que
defendia
um
sindicalismo de resistência;
a
Federação dos
Trabalhadores
Cearenses (1921) que em seu
estatuto defendia os princípios e as
estratégias anarquistas, como a
defesa de alternativas autônomas
de luta dos trabalhadores contra o
Estado e o patronato.
O Partido Socialista Cearense-PSC
criado em 1919 apresentava-se
como “reformista, defendia a via
eleitoral e politica para promover
reformas sociais, não rompendo
com o sistema de classes”.
Em 1926 o ideário comunista
ganha adeptos no Ceará. Em 1927
é fundado o Bloco Operário e
Camponês (BOC) em Fortaleza e
por sua vez, se torna seção
cearense do Partido Comunista.
Este, então se torna a via de
propagação dos ideais marxistas no
Estado e na Capital. Esses Blocos
eram aglomerações esquerdistas
organizadas frente a repressão
sofrida
pelo
governo
de
Washington Luís.

Outros fatos são relevantes para compreendermos o turbulento crescimento
da capital cearense entre os anos 1920 a 193016, segundo Bruno & Farias (2012): o
aumento de 77 mil habitantes, em 1920, para 123 mil, em 1929; o aumento com a
preocupação no setor de transporte que aumentara significativamente, devido a isso
alargaram, desobstruíram e abriram ruas e avenidas e as pavimentaram; o crescimento
da cidade para as zonas oeste e sul; inauguração do serviço de abastecimento de água e
esgoto. Além disso, vê-se o crescimento dos males provenientes da “modernidade”
notórios, principalmente, nas áreas mais pobres da cidade: drogadição, violência,
prostituição.17 O que nos faz perceber as contradições vividas na cidade nesta época e
afirmar aquilo que Bruno & Farias (2012, p.115) diz: “Havia uma enorme diferença
entre a ‘Fortaleza que se queria’- a dos embelezamentos concentrados no centro para a
elite - e a ‘Fortaleza que se tinha- a desassistida localizada nas periferias para os
pobres”.
Bem, quanto ao Ensino no Ceará: Quais eram as formas de ensino? Existiam
escolas de gênero? E quanto ao otimismo pedagógico e arregimentações intelectuais
ligadas à disciplina Geográfica, como elas influenciaram a Geografia Escolar do Ceará e
de Fortaleza? Trataremos destas e de outras questões no próximo capítulo.
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Intendentes de Fortaleza de 1914 a 1930: Casimiro Brasil Montenegro (março de 1914- 1918), Rubens
Monte (1918-1920), Godofredo Maciel (1920-1921), Ildefonso Albano (segunda vez, até junho de 1923),
Adolfo G. de Siqueira julho 1924), Godofredo Maciel, novamente, Álvaro Weyne (1928-1930), segundo
Girão (1971, p. 255).
17
Segundo Bruno & Farias (2012), “o memorialista Eduardo Campos, tratando sobre a cidade nas
primeiras décadas do século XX, fala da ‘sociedade indesejada que o progresso trazia’ – denunciou que o
consumo de éter e cocaína já era praticado na capital cearense [...]” (p.115).

3 A GEOGRAFIA ESCOLAR DO PERÍODO

3.1 UMA PERIODIZAÇÃO: DE 1900 – 1920 E DE 1920 – 1930
Abordaremos inicialmente sobre quando a geografia passou a compor o
currículo no sistema escolar brasileiro. Segundo Souza & Pezzato (2010), isso
aconteceu em 1832 e, em 1837, com a fundação do Imperial Colégio Pedro II, ela ganha
o “estatuto de disciplina autônoma” (p. 79), quando passa a se integrar ao “Programa”
de conteúdos dessa instituição (VLACH, 1988; ROCHA, 1999a; RIBEIRO, 2000 apud
SAMPAIO ET AL, 2006, p.2685). Este colégio fora criado no Rio de Janeiro, aos
moldes dos Liceus franceses que tinham a geografia em seu programa escolar. Ele se
tornou “escola padrão” (ROCHA, 2000), “referência oficial de educação secundária no
país” (SAMPAIO ET AL, 2006, p.2685). Logo, a disciplina geográfica sendo
incorporada a esta instituição também fora incorporada (obrigatoriamente) às escolas
secundárias do país18. A geografia passou a estar presente em todos os conteúdos
promulgados por todas as Reformas Educacionais do país desde o final do século XIX.
No Ceará, a Geografia era ministrada como disciplina escolar em diversos
ambientes de ensino, tais como o Liceu do Ceará criado em 1844 (equiparado ao
Colégio Pedro II) – regulamentado em 1845:
[...] Lei nº 304, de 15 de julho de 1844. Art. 1 – Fica criado
nesta capital [Fortaleza] um Liceu, que se comporá das cadeiras seguintes:
filosofia racional e moral; retórica e poética, aritmética, geometria,
trigonometria, geografia e história, latim, francês e inglês [...] (CASTELO,
1970, p. 121, grifo nosso).

A Escola Popular criada em Fortaleza em 1874 também continha a
geografia em seu programa: “Esta atuava em duas frentes: ministrando aulas gratuitas
aos operários, que iam desde a língua nacional até o francês, geografia e história,
aritmética [...]” (OLINDA, 2004, p. 63-64).
Levando em consideração os trabalhos dos seguintes autores: Souza &
Pezzato (2010), Nagle (1976), Oliveira (2007) e Carvalho (2012) caracterizamos a
nossa periodização. Nela abordamos pontos concernentes ao período de 1900 a 1930, no
18

A este processo dá-se o nome de “equiparação”. Segundo Rocha (2000, p. 87), “os estabelecimentos de
ensino eram considerados oficiais se fossem equiparados ao modelo de ensino do referido
estabelecimento. Apenas em alguns pequenos períodos a legislação sobre o assunto foi abrandada...”,
como veremos a seguir. Além disso, em 1890, com a Reforma Educacional de Benjamin Constant, o
Colégio passou a ser chamado de Ginásio Nacional. Isto só foi revogado, em 1915, com a Reforma Carlos
Maximiliano (OLIVEIRA, 2007). A partir de então, a nomenclatura voltou a ser a primeira instituída.

Brasil, no Ceará e em Fortaleza com relação à disciplina geográfica e ao seu contexto
educacional. Estes pontos foram explanados de acordo com a seguinte subdivisão: 1900
– 1920 / 1920 – 1930:
- De 1900 a 1920: Sousa & Pezzato (2010) abordam sobre as reformas de
ensino secundário promulgadas durante todo o período da Primeira República e
destacam o posicionamento da disciplina geográfica escolar diante delas 19.
Explanaremos resumidamente as seguintes reformas transcorridas neste período:
Epitácio Pessoa (1901); Rivadávia Correa (1911) e Carlos Maximiliano (1915).


Reforma Epitácio Pessoa- Lei instituída pelo decreto n° 3.890, de

1° de janeiro de 1901. Esta reforma tinha como propostas principais: conservação do
exame

de

madureza20;

Consolidação

do

exame

de

equiparação

(sendo

indiscriminadamente aplicado aos estabelecimentos estaduais, municipais e particulares,
estando sujeito à fiscalização pela União) e a implantação do Curso ginasial em
substituição aos exames parcelados preparatórios21. O ensino secundário durava seis
anos e as aulas de Geografia constavam em quatro anos, destes seis; Durante este
período surgem novos livros para o apoio no ensino da disciplina: A Corografia, de
Pinheiro Bittencourt, A obra Nossa Pátria, de Vírgilio Cardoso de Oliveira e o Atlas, do
Barão H.de Melo.


Reforma Rivadávia Correa- Lei instituída pelo decreto n° 8.659,

de 5 de abril de 1911 (não vigorou nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Bahia).
Esta tinha como propostas principais: Instituir o exame de admissão ao ensino superior
sem depender da apresentação de atestados ou certificados de estudos secundários
(NAGLE, 1976); Diminuir a função fiscalizadora da União; Estabelecer a competição
entre escolas públicas e privadas.
A geografia constava em três anos, dos seis anos de duração do ensino
secundário, nesta Reforma. Durante este período, destacam-se os seguintes livros
didáticos de Geografia: Noções de Geographia do Rio Grande do Sul, Brazil e Globo
19

Para que fique mais compreensível como a abordagem foi feita esclarecemos que o conteúdo referente
às Reformas acima são explanados segundo Nagle (1976) e Oliveira (2007), sendo somente elucidados,
segundo Souza & Pezzato (2010) e Carvalho (2012), o posicionamento da Geografia diante delas.
20
Exame de Madureza: exame realizado com todas as matérias, com todo o conteúdo a ser trabalhado no
ensino secundário e que apontasse o nível de conhecimento em que se encontrava o aluno. Aos alunos
que eram aprovados com as melhores notas lhes eram conferido o grau de bacharel em Ciência e Letras.
Aos demais eram somente dados certificados de estudos secundários (OLIVEIRA, 2007).
21
Exames parcelados preparatórios: exames “pelos quais os estudantes não-matriculados em escola
oficial (escola equiparada) podem obter certificados de estudos secundários reconhecidos pela União”
(Art. 84, §1°, apud NAGLE, 1976, p. 145).

Terrestre, de Affonso Guerreiro Lima; Geographia especial ou Chorographia do Brazil,
de Dr. Joaquim Maria de Lacerda e Geografia do Brasil, de Delgado de Carvalho.


Reforma Carlos Maximiliano- Lei instituída pelo decreto n°

11.530, de 18 de março de 1915 (vigorou de 1918, a partir do Decreto da Gripe, até
1924). Suas propostas principais eram: voltar a manter a autonomia do ensino
secundário oficial, através da (re)consolidação do Colégio Pedro II como escola padrão;
Proibir a equiparação para qualquer escola particular; Restaurar os exames
preparatórios.
A geografia constava em dois anos, dos cinco anos de duração do ensino
secundário, na Reforma de Maximiliano. O programa de geografia presente entre os
exames realizados era baseado no conteúdo da escola padrão, composto por: Geografia
do Brasil, Corografia Geral e Noções de Cosmografia. Eram realizadas uma prova
escrita e outra oral.
Souza & Pezzato trazem o período de 1900 a 1920 como sendo marcado
pelas heranças escolares provenientes do período imperial (isto pode ser notado, por
exemplo, pelo conteúdo das Reformas destacadas que ora instituem, ora abrandam a
equiparação que fora estabelecida em 1837).

Eles destacam o método intuitivo,

instituído no Brasil na segunda metade do século XIX e que “foi referência até a década
de 1920, quando surge o Movimento
Escola Nova” (2010, p. 80). Segundo os autores, “idealizado por Pestalozzi22 (...) esse
método baseia-se no oferecimento de experiências para os alunos para que eles,
orientados pelo professor, possam ser intuídos sobre a origem e funcionamento das
coisas” (idem). O professor, neste caso, seria como um agricultor cuja função se
encontrava em realizar o provimento das condições externas ideais para que as plantas
se desenvolvessem naturalmente. O processo de aprendizagem para este pensador
poderia se resumir na expressão: “aprender fazendo”.
Segundo Proença (s/a) Pestalozzi inaugura o ensino da chamada
Geographia local. Para ele “é na natureza que a criança deve aprender geographia. A
casa paterna, as terras circunvizinhas, os cursos d’água da região (...) devem ser os
primeiros centros de interesse da criança. Depois viria o traçado da carta do terreno que
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Johann Heinrich Pestalozzi: Educador nascido em 1746, em Zurique-Suiça (EDUCAR PARA
CRESCER, 2015). Oliveira (2007) aponta este como um dos pioneiros no debate sobre o rompimento
com a visão tradicional da escola e com o surgimento de concepções modernas de ensino e aprendizagem
(base do ideário Escola Nova).

se estudou” (p.48 e 49)23. A ideia dele se fundamentava em unir as observações dos
alunos aos seus objetos de estudo, rompendo assim com o ensino de uma geografia
mnemônica, enciclopédica e descritiva, características da geografia escolar do final do
século XIX, que explorava dos alunos apenas as suas capacidades de memorização e
descrição.
Na verdade, essas características também se mantiveram durante o início do
século seguinte. Segundo SAMPAIO et.al, a concepção de ensino de Geografia
Tradicional “permaneceu quase inalterada até a década de 1930” (2006, p. 2686 e
2687). Este modelo de ensino em conjunto com as suas características tinha nos livros
de Geografia Clássica/ Mnemônicos o seu referencial teórico. Os livros influenciaram
no modo de ensinar Geografia: “foram os autores dos livros didáticos que
popularizaram o ensino desta disciplina, durante o século XIX e início do século XX”
(idem, p. 2686).
Por isso, destacamos uma das obras que se tornaram referência, mesmo após
anos de sua primeira publicação: o livro Chorographia Brasílica do Padre Manuel Aires
de Casal, de 1817. Além disso, segundo Rocha, muito se deve a esta obra o fato de tanto
a geografia escolar como a geografia científica, no Brasil, terem demorado a se renovar
quanto aos seus estudos e métodos. Para ele, esta obra era considerada “um resíduo da
geografia clássica, sua consagração haveria impedido o avanço da geografia moderna
que nesse mesmo período estava sendo produzida na Europa” (1994, p.97 apud
CARVALHO, 2012, p.101). Em contrapartida, teremos no século seguinte, autores
como Delgado de Carvalho que introduziu conteúdos com concepções de Geografia
moderna nos seus livros didáticos.
O empirismo pedagógico imperou no Ceará até 1922. O método usado no
ensino primário foi desenvolvido por Herbert e a sua fundamentação era exatamente a
exploração da memória do aluno. Os livros utilizados em sala de aula possuíam uma
linguagem clara, “simples, facilitavam às crianças a matéria decorativa, ao lado da
tabuada decorada e cantada ao som da palmatória” (ALVES, 1966, p.362).
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Estes pensamentos logo contagiaram pensadores do Império interessados neste rompimento, como o
relator do Projeto de Reforma da Instrução Pública, de 1882, o deputado Rui Barbosa. Apesar de este ter
investido na defesa da introdução de uma geografia escolar com métodos mais modernos de ensino, no
fim do século XIX, só foi na década de 1920, com os dispositivos da Reforma Rocha-Vaz em conjunto
com as proposições do professor Delgado de Carvalho que isto foi viabilizado.

Durante a primeira república, no Brasil foram publicados 68 livros didáticos
de Geografia (LOURENÇO, 1996 apud CARVALHO, 2012). Dentre os livros
utilizados no Ceará, e em outros estados do Brasil, está a obra Nossa Pátria: uma
pequena enciclopédia nacional, do autor Virgílio Cardoso de Oliveira, de 1908. Este
livro abordava “a relação entre o conhecimento geográfico do Brasil e sua história”
(MENDES, 2013, p. 259). O conteúdo geográfico do livro era composto,
primeiramente, pela abordagem dos limites territoriais com o foco de disseminar uma
identidade nacional. Em seguida, é abordado:
Aspectos referentes à exaltação da natureza, a produção das atividades
econômicas, a formação do povo brasileiro, buscando nos elementos
demográficos uma identidade de raça originária ao Brasil... Neste livro,
especificamente, o autor acrescentou elementos culturais como religião e sua
catequese e, por fim, após exposição geral do que seria a Nação brasileira,
explicou a importância da defesa nacional [...] (MENDES, 2013, p. 260).

Mendes explica que livros como a Nossa Pátria traziam consigo um viés
patriótico que seria difundido exatamente através da Geografia e da História. O ideal
nacionalista estava imbricado também no tripé positivista, apresentado na capa e como a
primeira lição da obra: “Pátria, Família e Escola.” Esses eixos se relacionavam da
seguinte forma: o Estado/Pátria como agente provedor da educação; A família como
coadjuvante deste processo e a escola como “responsável pela difusão dos saberes e das
luzes do progresso” (MENDES, 2013, p. 259).
A fim de criar nos alunos um sentimento de pertença ao povo, ao país,
Virgílio Cardoso de Oliveira explana que Pátria, em sua obra, não é só o território, mas
também o significado dela era válido a partir da valorização dos monumentos históricos,
das datas históricas, da literatura dentre outros.
Ao falarmos sobre os livros de geografia e os ideais patrióticos difundidos
por eles tratamos sobre uma questão mais abrangente: a própria educação que, neste
período, teve como cerne estes ideais. Segundo Carvalho, “os livros didáticos possuem
autoria, mas são também baseados em propostas curriculares do Estado”, o difusor
principal da ideologia nacionalista (2012, p. 103).
Embora o discurso da Instrução Pública fosse forte durante o período
republicano (na verdade desde o Império), o número de alunos matriculados era muito
pequeno tanto em nível de Brasil, como de Estado e de Capital, como nos diz Carvalho
(2012) e Alves (1966). Deste modo, a transmissão dos valores nacionalistas alcançou os

poucos privilegiados que frequentaram as escolas e não a todos como era proferido nos
discursos estadistas.
No Ceará também eram usados em sala de aula, desde o séc. XIX, os
compêndios e manuais. Estes eram construídos pelos próprios professores das
disciplinas, a exemplo do “Compêndio Elementar da Geografia Geral e Especial do
Brasil”, criado por Thomaz Pompeu de Souza Brasil – o senador Pompeu. [A primeira
edição da obra foi lançada em 1856 com o título de compêndio “Elementos de
Geografia” (SOUSA NETO, 1997 apud MENDES, 2013, p. 253). Logo depois foi
reeditado e ampliado com o título citado primeiramente]. O Senador foi professor de
geografia no Liceu do Ceará e sua obra se tornou referência em todo o país.
- De 1920 a 1930: SOUSA & PEZZATO (2010) explanam sobre esta
década como sendo marcada por expressivas mudanças educacionais. Como fatores
impulsionadores destas mudanças se destacam dois fenômenos: o otimismo pedagógico
e o entusiasmo pela educação. Ambos foram importantes para delinear os novos rumos
da educação no país. Na verdade, no decênio anterior, “uma atitude que se desenvolveu
nas correntes de ideias e movimentos político-sociais consistia em atribuir importância
cada vez maior ao tema da instrução, nos seus diversos níveis e tipos. É essa inclusão
sistemática dos assuntos educacionais nos programas de diferentes organizações que
dará origem àquilo que, na década dos vinte, está sendo denominado de entusiasmo pela
educação e otimismo pedagógico” (NAGLE, 1976, p. 101).
Assim, verificamos que estes fenômenos tiveram a sua organização mais
concreta na década de 1920, apesar de suas primícias terem surgido na década anterior.
Na década de 1920 vemos a união de “duas preocupações: a educação da população, no
sentido de constituir o povo brasileiro, através da consolidação do ensino primário e a
educação das elites, por meio da reestruturação do ensino secundário e superior”
(ANSELMO, 2002, p. 248). Estas preocupações são provenientes da própria elite que, a
fim de direcionar o processo de formação da nação também, deveriam estar
devidamente formadas para tanto.
Em 1924 uma arregimentação intelectual surge no Rio de Janeiro. Ela é
denominada ABE – Associação Brasileira de Educação, cujo objetivo era propor
políticas, fomentando estratégias e técnicas de intermédio e execução em prol de uma
campanha pela causa educacional (CARVALHO, 1997 apud ANSELMO, 2002). Outras
arregimentações estavam ligadas a associação e como fruto dos debates provenientes

entre elas surgiu o Movimento da Educação Nova, em cujos “objetivos figurava a
criação de um sistema educacional de primeiro e segundo graus com abrangência social
ampla e metodologias pedagógicas modernas” (ANSELMO, 2002, p. 248). Este
movimento encaminhou normas para a escola, tais como a afirmação da autoridade
interna em detrimento da externa; a afirmação de uma nova finalidade da escola; o
favorecimento da liberdade, o abandono do autoritarismo. A escola é vista como reflexo
da sociedade do qual está inserida (SAVIANI, 2008 apud SOUZA & PEZZATO, 2010).
O grande passo para a implementação das propostas de uma renovação
educacional no Brasil se deu com a promulgação da Reforma Luis Alves – Rocha Vaz,
em 13 de janeiro de 1925. Esta Reforma teve um papel importante no que tange a
questões pedagógicas no país (ela contemplou o ensino primário, secundário e superior,
além de envolver a administração).
Apesar de contemplar todos os níveis de ensino (primário, secundário e
superior), contemplaremos neste estudo somente o primário e o secundário. Por isso,
passemos agora a entender como esse dispositivo legal contribuiu para as
transformações na geografia escolar.
A Reforma Luiz Aves-Rocha Vaz se interessou em consolidar24 o
nacionalismo – patriótico. Em seus dispositivos eram defendidos o ensino da língua
materna, da história nacional, da geografia, da literatura além da abordagem de
narrações, descrições e biografias de grandes vultos históricos nacionais a fim de que os
sentimentos de patriotismo e de civismo fossem despertados nos alunos (BRASIL, 1925
apud ROCHA, 2000). O ensino primário e o secundário tinham um papel importante
para a construção desse sentimento, segundo Anselmo (2002). Para os professores
ligados a linha de pensamento que defendiam a renovação da disciplina geográfica, a
reforma representou “o triunfo, pelo menos no campo oficial” (ROCHA, 2000, pg. 86)
das suas lutas, em face de uma dupla realidade vivenciada pela geografia escolar
brasileira: por um lado o reino da Geografia Clássica, mnemônica e descritiva e, pelo
outro lado, a realidade dos professores desejosos pela introdução da geografia moderna
nas salas de aulas.

24

Não estudaremos o nível de ensino superior devido à institucionalização da geografia, como disciplina
acadêmica, datar de 1934 quando houve a criação do Curso Superior de Geografia da Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciencias Humanas (FFLCH), na Universidade São Paulo (USP). Portanto, esta data
está fora do período em estudo (1900 -1930).

A reforma foi crucial para que se iniciassem as transformações da disciplina
em seus conteúdos, métodos e paradigmas. Dentro desse contexto inserem-se “as duas
principais vertentes epistemológicas da Geografia, na década de 1920” no país
(ANSELMO, 2002, p. 249): a ilustrada pelo professor Everardo Beckheuser e a outra
pelo professor Carlos Delgado de Carvalho. Ambos eram associados a ABE e
fundadores do “primeiro ensaio brasileiro de ensino superior em Geografia” (idem, p.
248), que foi o Curso Livre de Geografia Superior em 1926, na SGRJ. Também eram
professores do Colégio Pedro II e ambos defendiam o rompimento com a geografia
Clássica e laboravam pela implementação de uma ciência geográfica com concepções
modernas no ensino primário e secundário.
Por isso, foram os pioneiros a motivar debates acerca da Geografia enquanto
“disciplina escolar”. Eles a consideravam como um “dos campos científicos mais
elevados, mais nobres e mais difíceis” (ANSELMO, 2002, p. 249).
A Geografia acompanhava as mudanças históricas, educacionais da década
de 1920 e, a reflexo delas, se renovava enquanto disciplina escolar. Como nos explana
ANSELMO (2002):
O movimento de renovação educacional - expressivo na década de 1920 – foi
marcado pelo movimento de renovação educacional do ensino da Geografia,
ou seja, essa ciência acompanhou todo o processo desenrolado no campo
educacional. Para fazer parte desse novo momento, ela se modernizou e se
atualizou para oferecer um sentido prático à sua atuação.
Na verdade, a Geografia, como vinha sendo entendida ou trabalhada, sofreu
pressões internas, mas também externas a ela, dada a importância do
conhecimento geográfico moderno para aquele momento histórico especifico.
O rompimento com a Geografia mnemônica, descritiva, estava inserido nas
necessidades emergentes, impostas pela nova sociedade que se estabelecia
(p.250).

Como essa modernização e “atualização” foram sentidas na sala de aula?
Que traços mnemônicos foram rompidos em detrimento dessas “necessidades
emergentes” inerentes ao que se “estabelecia pela nova sociedade”?
Para respondermos a estes questionamentos analisaremos a terceira e a
quarta parte do programa25 da disciplina de Geografia do 2º ano do ensino secundário,
do Colégio Pedro II feito pelo professor Delgado de Carvalho.
Esta escolha se deu pelo fato de o programa de Geografia do 2° ano ter sido
destinado ao estudo da Corografia do Brasil. Nele consta que os alunos do 2º ano
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O programa de que falamos foi elaborado após a Reforma Luiz Alves Rocha Vaz, segundo Rocha
(2000).

estudavam Geografia do Brasil (a disciplina de Geografia era ministrada também no 5º
ano, onde era estudada Cosmografia). O conteúdo do programa do 2° ano foi
fundamental como instrumento do nacionalismo.
O estudo da fisiografia e da geologia estavam contidos no programa e
deveriam ser analisados anteriormente aos aspectos econômicos do país, pela
antropogeografia econômica, segundo o autor. O conteúdo do programa apoiava-se no
estudo na divisão regional do país em vez da divisão político-administrativa de Aires de
Casal. Essa divisão era baseada no conceito de região natural e dividia o país em cinco
regiões que foram organizadas de acordo com a sua posição geográfica que ocupava no
mapa do Brasil, através da sua localização cardeal. São elas: Brasil Setentrional ou
Amazônico; Brasil Norte-Oriental; Brasil Oriental; Brasil Meridional e Brasil Central.
O interesse central desse conteúdo seria “veicular um conhecimento mais cientifico da
geografia nacional” (ROCHA, 2000, p.101). Por isso, a sua importância como
instrumento do nacionalismo.
No entanto, não só de elogios viveu a Reforma Rocha-Vaz. Pelo contrário, a
Congregação de Professores do Liceu do Ceará, em 1928 publicou um relatório
avaliando as inovações em curso do dispositivo legal. Embora, em 1925, tenha lançado
um relatório cujo conteúdo estava repleto de expectativas com relação à Reforma, o
conteúdo deste novo ofício faz críticas severas a respeito dela:
O Parlamento, na mais absurda incomprehensão do que deve ser o ensino,
vive a pertubal-o e a anular os melhores effeitos de sua organização, ora
concendendo preparatórios num regime de seriação obrigatório, ora
dispensando exames, estabelecendo um verdadeiro mosaico de regimens do
que vae resultando cada vez mais o despreparo dos estudantes, o desanimo
dos professores, a anarchia do ensino secundário (OFÍCIO do dia 7 de maio
de 1929, apud OLIVEIRA, 2007, p.99).

Observa-se que neste ofício a Congregação explicita a sua visão crítica
também com relação a confusão gerada pelas inúmeras tomadas de decisão,
relacionadas aos regimes de educação no país. A citação acima nos mostra as
consequências geradas pela má condução dos ensinos primário e secundário no Brasil,
desde as primeiras reformas educacionais republicanas.
Outra crítica é feita por um professor de Geografia do Liceu do Ceará, o
professor doutor Antônio Theodorico da Costa. No seu texto publicado em 1927, pela
Revista do Instituto do Ceará ele faz uma análise geral da forma como o ensino
secundário tem sido orientado no Brasil. Ele contribui com sugestões próprias para a

resolução de algumas questões que ele aponta serem desfavoráveis ao ensino
secundário, por consequência desta orientação.
O professor faz os seguintes apontamentos críticos, referentes ao ensino de
Geografia: ele tece críticas ao fato da disciplina de Geografia Geral ser ministrada em
apenas um ano. Ele afirma que “sabem todos que semelhantes materia não pode ser
dada em tam pouco tempo” (COSTA, 1927, p.225). Logo em seguida, ele comenta
sobre as dificuldades dos alunos vencerem as oitenta lições da disciplina ministradas
nos 1° e 2° anos, respectivamente. As palavras do professor revelam aquilo que as
reformas educacionais republicanas fizeram com a geografia escolar: diminuíram a
quantidade de séries em que a disciplina era ensinada26. Paradoxalmente, a Geografia
era considerada como uma das disciplinas chaves para a veiculação dos ideais
republicanos.
A visão do Prof. Theodorico perpassava pela consciência da importância da
Geografia como ciência mater. Segundo ele, a Geografia:
É uma materia extensa, considerada hoje em dia como a
sciencia <<mater>> da cultura social e economica dos povos modernos,
resumindo e condensando todo o saber humano, pintando e descrevendo o
quadro geral da Natureza, da Humanidade e de seus trabalhos (COSTA,
1927, p.225).

Diante disso, vemos a razão dele enfatizar que a Geografia não pode ser
estudada em poucos anos e, por isso faz a seguinte sugestão: “Porque não destribui-la
por tres annos? Assim, seria o estudo feito com mais vantagem, tendo em vista a sua
alta importancia no conjuncto dos conhecimentos humanos” (COSTA, 1927, p.225).
Durante o decênio em análise, constatamos através da leitura da tese de
Mendes (2012), o levante de duas publicações, datadas de 1922, importantes para a
análise da Geografia escolar apreendida e ensinada na cidade de Fortaleza e no Ceará,
respectivamente. São elas: O Caderno de Geografia de Raquel de Queiróz e o livro
Esboço Physiographico do Ceará, de Thomaz Pompeu Sobrinho. No primeiro, nota-se
o conteúdo mnemônico e enciclopédico repassado nas salas de aula de Geografia do
Colégio Imaculada Conceição, em Fortaleza.
O recuso da memorização era observado nos escritos pela organização dos
conteúdos através do método dialogístico ou catequese. Este método esteve presente no
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Em 1901 a Geografia era ensinadas em 4 dos seis anos que compunham o ensino secundário. Em 1925
a disciplina constava em 2 dos seis anos.

Compêndio elaborado por Thomaz Pompeu (somente na edição de 1856) e compreende
a escrita dos conceitos, através de do diálogo entre “Mestre” (o professor) e o
“discípulo” (o aluno), por meio de perguntas e respostas: “... o mestre ocupava a posição
de um sábio que questionava seu discípulo sobre o significado dos conceitos
geográficos” (p. 253 e 254).
A segunda publicação tem como foco principal o conhecimento da
Geografia física do Ceará abordando, em seu conteúdo, as questões sobre clima,
hidrografia, relevo enfim. Esta abordagem particularizada do autor deu caráter “original
e endógeno” à sua obra. Daí o porquê dela ser considerada de suma importância para o
conhecimento do Estado do Ceará. No livro estão contidos “imagens, mapas desenhados
e com a clara ampliação de conteúdos, não apenas o enciclopedismo de conceitos, mas a
caracterização física do Ceará...” (MENDES, 2012, p.263).
As duas publicações supracitadas nos mostram um pouco sobre a Geografia
escolar e sobre a Geografia produzida como conhecimento científico. No tópico a seguir
veremos como elas estiveram intimamente relacionadas durante o período em análise.

3.2 A PRODUÇÃO DO PENSAMENTO GEOGRÁFICO NOS FINS DO SÉCULO
XIX E INÍCIO DO SÉCULO XX

Durante a segunda metade do século XIX, dois alemães foram os
pioneiros no processo de sistematização da Geografia Moderna: Alexandre von
Humboldt e Karl Ritter27.
Apesar de terem possuído formações diferentes, ambos foram cruciais para
que fosse dado este impulso inicial, “são eles que fornecem os primeiros delineamentos
claros do domínio dessa disciplina em sua acepção moderna, que elaboram as primeiras
tentativas de lhe definir o objeto, que realizam as primeiras padronizações conceituais”
(MORAES, 2002, p.15). Portanto, a partir deste momento a Geografia começa a dar
passos mais concretos no seu processo de definir enquanto campo autônomo de
conhecimento científico.
Neste mesmo período no Brasil, a geografia escolar se afirmava quanto um
saber enciclopédico, mnemônico a ser ensinado. Assim, como diz Carvalho, “a
disciplina escolar não acompanhou o desenvolvimento cientifico da geografia moderna,
27

Ver MORAES 1989; 2005.

pois só passou a ser questionada (...), em finais do século XIX” (2012, p. 101) e só
recebeu ares de modernidade a partir de meados do século XX, como abordamos.
Contudo, cabe salientar que ainda no final do século XIX, Rui Barbosa, um intelectual
ligado ao governo imperial defendeu a renovação da disciplina geográfica escolar. Ele
era

adepto

das

ideias

de

Pestalozzi.

Para

ele

era

inútil

o tipo de ensino baseado somente na memorização. Ele criticou a falta de interação
entre o homem e os “conteúdos da chamada geografia física” (idem, p.102).
No século XIX também emergem no Brasil arregimentações culturais e
científicas oficiais do governo e voluntárias. Dentre elas destacamos duas oficiais
importantes para a produção do conhecimento geográfico: o IHGB e a SGRJ.

3.2.1 As contribuições do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro - IHGB e da
Sociedade Geográfica do Rio de Janeiro - SGRJ

Segundo Anselmo (2002), a nacionalidade está ligada a relação de
“identificação dos sujeitos com determinado território, ou seja, a nacionalidade está
ligada à noção de territorialidade” (p.247). Partindo-se desta premissa admitimos a
razão pela qual coube a Moraes (2000) salientar sobre a “centralidade da geografia,
enquanto prática material, na vida social das formações coloniais” (p.4) como a do
Brasil. Pois, esta disciplina terá fundamental importância neste processo de
identificação. É este sentido, que o IHBG é criado.
O IHGB surgiu a exemplo da criação de Institutos e Academias de Ciências
europeias, como o Instituto Histórico de Paris. Ele era composto por 50 sócios (25 na
seção de história e 25 na seção de geografia) considerados como membros ordinários e
um número ilimitado de sócios correspondentes, nacionais e estrangeiros. Dentre eles,
existiam políticos nobres, militares, clérigos, intelectuais. O critério para admissão na
arregimentação era o nível cultural e de aquisição do candidato, em outras palavras, o
saber e o ter. Ele possui a sua estrutura baseada na “organização de conferencias, apoio
às expedições e outorgamento de prêmios” (ZUSMAN, 1996, p.96). O Instituto
forneceu o aporte material que o Império precisava para legitimar o seu projeto de
consolidação da identidade nacional do Brasil.
A identidade nacional que o IHGB pretendia ajudar ao Império a construir
baseava-se no processo de branqueamento e pela unidade territorial garantida pela

soberania régia (ZUSMAN, 1996). As diferenças étnicas precisam ser superadas pela
ação civilizadora do branco. Não obstante, houve quem defendesse a figura do índio e o
estudo dos seus costumes como algo que poderia ajudar à questão nacional do país
(destacamos os indianistas Gonçalves Dias e José de Alencar), enquanto o negro era
julgado como obstáculo ao processo de civilização.
O Brasil com o seu território vasto, ou melhor, gigante pela própria
natureza começa a ter os seus limites definidos, através de expedições e viagens de
estudo feitas pelo Instituto a fim garantir o seu domínio. “(Re) conhecer para dominar”,
este era o lema, mas também (re) conhecer para não perder o poder sobre determinados
territórios para os países vizinhos28. O aparato histórico jurídico para tanto é fomentado
pelo Instituto, principalmente através da Cartografia. O território brasileiro foi
defendido por meio de argumentações baseadas em compilações de um cabedal de
informações tanto cartográficas quanto dos relatos destas viagens.
Isto, por sua vez, resultará em representações que legitimarão a posse desses
territórios como se esses pertencessem naturalmente29 ao país. A garantia de apropriação
destes territórios, frente a ameaças internacionais, contribuiu claramente para a garantia
da almejada unidade nacional.
Moraes (2000) descreve sobre os três modelos de legitimação acadêmica
vivenciados pelo IHGB: uma fase inicial de levantamentos cujos traços eram marcados
pelo discurso próprio dos naturalistas- com corografias, relatos e memórias de viagem e
roteiros de navegação. A segunda fase é marcada pelo movimento indianista com a
descrição de uma história nacional romantizada e a última fase caracteriza-se por
possuir um padrão cientificista.
O contexto histórico do surgimento da SGRJ30 é diferente daquele que
originou o IHGB. Os anseios políticos, econômicos e culturais do país se encontram
num caminho de mudanças a partir da segunda metade do século XIX, como já vimos
(esta Sociedade é criada em 1883). Desejava-se a República. Desejavam-se também os
ideais da Geografia moderna. Diante desse novo contexto uma “nova visão ou
perspectiva epistemológica estariam fundamentando a necessidade da formação da
SGRJ” (ZUSMAN,1996, p.108).
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Estamos falando dos conflitos do norte do Pará com a Guiana Francesa e do Sul e do Oeste da região
do Mato Grosso com o Uruguai, segundo Feijó Bittencourt (1938, p.135 apud ZUSMAN, 1996).
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(2000); Zusman (1996) e Pereira (2004).
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A SGRJ possuía a mesma estrutura com relação a questão dos seus sócios que o IHGB.

A questão nacional e o ideal de civilização, aflorados no Império, ganham
neste momento uma atualização a fim de legitimar o Estado Republicano. Para os
pensadores da época, apesar de serem formados nas diferentes concepções filosóficas,
uma questão lhes era comum: a situação de atraso em que o Brasil se encontrara,
considerando-o a partir de uma perspectiva civilizatória europeia. Em seus trabalhos
esta questão era tematizada a ponto de serem elaborados “fatores de atraso” ou “fatores
de progresso”, baseados em certos compostos como etnicidade ou determinados
processos sociais, econômicos, políticos ou culturais como propostas de solucionar tal
atraso.
Estas propostas serão influenciadas por concepções pro, anti-cientificistas
ou por ideias que admitem que o país era um paraíso. É num ambiente cientificista que a
SGRJ se constituirá. Um dos seus objetivos fundacionais consiste no “estudo, discussão,
investigações e explorações scientificas da geographia” (BSGRJ, 1885, p. 4-7 apud
ZUSMAN, 1996, p. 120). O interesse era o estudo profundo da Terra para conhecê-la e
também para conquistá-la. A nível de Brasil, a instituição contribuiu para propagação do
processo de fixação de limites e de ocupação do sertão que se manifestou durante a
República Velha. Os argumentos de caráter histórico-jurídico de outrora dão lugar a
justificativas empíricas na solução de conflitos territoriais internacionais31.
Além destas, outras temáticas são trabalhadas na sociedade, através da sua
revista, podendo ser incluídas “num campo reconhecido como geográfico” (ZUSMAN,
1996, p.128): as relações entre solo e a existência de doenças, através da Geomédica;
sobre o melhoramento das comunicações, pois este ato contribuiria com o progresso e
com o contato com a civilização e o tratamento sistematizado das potencialidades
naturais do país e as suas possibilidades de exploração.
Verificamos que a SGRJ não esteve ligada somente a um viés cientificista,
mas também político. Nela houve um ímpeto de obtenção de um conhecimento acabado
sobre o território brasileiro a fim de levar a uma dominação plena deste e de gerar
formas novas de identidade coletiva, dentro do novo regime político vigente. Ao
unificarmos essas duas vias (e também agregando a elas os conhecimentos reconhecidos
como geográficos) “podemos dizer que a SGRJ preocupou-se por se constituir em um
dos centros produtores do conhecimento geográfico do país” (Idem, p.123) e que
contribuiu para que a ciência geográfica ganhasse uma ressignificação. Esta, segundo
31
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Pereira (2004), estava veiculada, dentre outras circunstancias, a sua autonomização
como campo de conhecimento.
A SGRJ esteve ligada a uma fundamentação de um corpo teórico específico
referente a geografia como saber escolar, nos anos de 1920. A elaboração de uma
Geografia Geral do Brasil, em 1922, em dois volumes fez parte do Projeto disciplinar da
Geografia moderna. Seus maiores representantes são os já mencionados por nós,
Everardo Backheuser e Delgado de Carvalho. Ela comportará a hegemonia de
atividades “que procuram efetivar um âmbito independente para saber” (ZUSMAN,
1996, p.131). E é ainda dentro dela que se organizará a Escola Livre Superior de
Geografia, em 1926 que tem como base as influências das escolas lablachianas e
ratzelianas.
Em suma, tanto o IHGB quanto a SGRJ estiveram ligados a projetos de
construção da identidade nacional a partir da dominação do território e da etnicidade,
amparados e direcionados pelas rédeas ideológicas das elites dos regimes a que
perteceram. Ambos, desta forma, cooperaram para a promoção e o desenvolvimento do
conhecimento geográfico. Nesta, observamos a história como aporte para o IHGB e as
ciências naturais para a SGRJ.

3.2.2 O papel do Instituto Histórico do Ceará e da Academia Cearense de Letras
na produção da geografia cearense

O Instituto Histórico Geográfico e Antropológico do Ceará, mais conhecido
como Instituto Histórico do Ceará foi instalado32 em Fortaleza, em 1887, com a
finalidade de “tornar conhecidas a História e a Geografia da Província, concorrendo, de
tal modo, para a propagação de suas letras e ciências” (GIRÃO & MARTINS FILHO,
2011, p. 247). A agremiação tornou-se uma das mais importantes e das mais antigas do
Estado, pois colaborou33 largamente com a sua produção cientifica na área das ciências
humanas.
Nela estavam congregados personagens importantes da elite cearense. Entre
os sócios34 pioneiros estavam Paulino Nogueira Borges da Fonseca, Guilherme Studart
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Trata-se de instalação devido a sua criação datar de 1877.
Na verdade, ele colabora, pois a sua produção ainda existe atualmente.
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A classificação dos sócios (efetivos, beneméritos...) era feita nos moldes da do IHGB. Estes eram
jornalistas, advogados, militares, genealogistas, cronistas, médicos enfim.
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(o Barão de Studart), Antônio Augusto de Vasconcelos, padre Dr. João Augusto da
Frota, Antônio Bezerra de Menezes e Juvenal Galeno da Costa e Silva. Estes “obreiros
do progresso das letras cearenses” possuíam formações diferentes, assim como também
possuíam ideologias diferentes. No entanto, eram homens com maturidade intelectual e
os seus objetivos eram um só: “produzir a história e a geografia do Ceará” (MENDES,
2012, p. 2).
Quanto aos critérios para se tornar sócios efetivo do Instituto, o candidato
deveria ser brasileiro, morar em Fortaleza e ter provado merecimento cientifico ou
literário” (GIRÃO & MARTINS FILHO, 2011, p. 247). Critérios estes que
demonstravam a busca pela afirmação e consolidação da identidade nacional e local
disseminada pelo Instituto, tal qual os seus congêneres ao exigir que a naturalidade do
candidato seja brasileira e fortalezense. Além de demonstrar teor elitista e seletivo da
arregimentação. Quem pertencesse a ela lhe era conferido prestígio social e status
acadêmico. No entanto, quem ousasse escrever e dela não participasse, não tinha o
mesmo respaldo.
O Instituto do Ceará originou-se dentro do contexto brasileiro de apoio à
promoção do projeto nacional que organizou um estudo sobre o território-nação, como
vimos nos relatos sobre o IHGB e a SGRJ. Portanto, este projeto foi a sua bússola na
produção dos saberes históricos e geográficos do Ceará. Como nos diz Mendes (2012):
Os saberes produzidos eram resultados da busca dos intelectuais em criar
uma identificação histórica para o Ceará perante as províncias adjacentes que
se constituíam. Portanto, no Instituto buscou-se, com afinco, produzir a
história do Ceará, e, consequentemente, desvendar e identificar o espaço
geográfico cearense (MENDES, 2012, p.3).

O principal veículo de informação da produção cientifica do Instituto é a sua
revista, intitulada de Revista do Instituto do Ceará-RIC. Nela se encontram as crônicas e
artigos, dentre outros trabalhos as chamadas efemérides35 que a fizeram se tornar uma
rica fonte de pesquisa. Seus trabalhos eram elaborados pelos sócios e colaboradores da
agremiação e só eram publicados após serem selecionados pelas comissões 36 que a
formavam.
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“As efemérides são datas de eventos importantes. No caso da Revista do Instituto do Ceará - RIC eram
descritos eventos que se passavam na sociedade cearense, sobretudo na cidade de Fortaleza, anotado por
diversos autores, sendo um dos principais colaboradores o Barão de Studart” (MENDES, 2012, p.262).
36
O Instituto possuía comissões de estudo dentre as quais se encontrava a Comissão de História e
Geografia. Em 1929, com a mudança no seu Estatuto a Geografia passou a pertencer a Comissão de
Geografia, Etnografia e Ciências Sociais.

Os estudos geográficos encontrados na RIC e no Instituto, a priori, segundo
Mendes eram descritivos. Eles seguiam as linhas do pensamento geográfico da época.
Sua metodologia estava atrelada a aspectos como: a descrição dos aspectos físicos da
natureza, pesquisa de campo, catalogação de espécies, coleta de dados, informações e
comparações, diário de pesquisa e descrição da paisagem cearense. O método utilizado
para as ciências que compunham o Instituto é o positivismo.
O sertanejo era tratado como um herói37, como homens que suportam as
adversidades climáticas com bravura, em conformação com a situação política e
econômica em que viviam (AMARAL, 2002). Esta visão ideológica foi basilar no
direcionamento da construção das narrativas históricas do Instituto, terreno sobre o qual
a identidade cearense se constituiu.
Diante dessa elucidação fica claro notar como o Instituto do Ceará foi a
arregimentação considerada como a “grande responsável pela institucionalização do
saber geográfico, histórico e antropológico do Ceará” (MENDES, 2012, p. 4). Sua
relação com o Estado Imperial era delimitada pelas fronteiras ideológicas deste. Assim,
a agremiação tinha um caráter critico limitante, uma vez que seus colaboradores
participavam da classe dominante também e não eram adeptos de ideias tão radicais
assim. Desta forma, estes enalteciam feitos e figuras imperiais, logo depois
republicanas, conservando no seu interior características tradicionais e conservadoras.
Além do Instituto do Ceará, outras duas instituições foram importantes para
a sistematização e produção do saber geográfico e histórico local: A Academia Cearense
de Letras e a Sociedade Cearense de Geografia e História 38, segundo Mendes (2012). A
Academia Cearense de Letras foi fundada em 1894. Tinha por objetivos principais
“promover os exames das doutrinas ou questões literárias e científicas, acompanhar o
movimento intelectual dos povos cultos; esforçar-se para alargar a esfera da instrução
superior e secundária do Ceará; levantar a instrução primária e chamar atenção para os
variados problemas além de fomentar o gosto artístico e literário pelos meios ao seu
alcance, segundo Martins (2009, p. 17 apud MENDES, 2012, p. 58).
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A figura heroica do sertanejo é mostrada nas obras de Rachel de Queiróz, “O Quinze” (1930) e
Euclides da Cunha, com “Os Sertões” (1902). Na relação raça versus meio também citamos Silvio
Romero, na “História da Literatura Brasileira” (1888).
38
Apesar de não contemplar o período em estudos, pois foi criada em 1935, esta Sociedade foi muito
importante para a produção intelectual cearense do século XX. Segundo Mendes (2012) ela foi fundada
“por intelectuais que tinham interesse direto no desenvolvimento da geografia e da história cearense”
(p.76). Nos seus estatutos continham objetivos ligados ao incentivo à cultura e a manutenção de
intercâmbio com as Sociedades congêneres nacionais e internacionais.

Diante destes vários objetivos almejados pela Academia Cearense notamos
que ela enveredou para as questões socioculturais e não pelo academicismo e
conservadorismo visto em outras arregimentações. No entanto, muitos dos seus sócios
eram intelectuais que participavam de outras Instituições, como o próprio Instituto do
Ceará. Entre eles destacamos o Barão de Studart. Dentre outros nomes importantes,
citamos um dos governadores do Ceará, Justiniano de Serpa além de Tomaz Pompeu e
Farias Brito.
Assim como o Instituto do Ceará, a Academia também possuía uma Revista
Anual, a Revista da Academia Cearense de Letras, e comissões científicas. Numa delas
se encontrava a comissão de ciências sociológicas, aonde a geografia junto com outras
ciências eram estudadas. Então, os sócios a serem efetivados deveriam publicar um
trabalho ligado a uma disciplina contida numa das comissões. Para Mendes (idem) as
revistas desta arregimentação servem para que saibamos o que se pensava e produzia no
século XIX e XX.
É importante salientar que havia um diálogo muito estreito entre as
agremiações das mais variadas vertentes, na cidade de Fortaleza. Logo porque este
período ficou marcado pela efervescência de ideias de cunho cientifico-culturalliterário-filosófico provenientes da Europa, principalmente, que repercutiram a nível
nacional e nacional.
O pensamento que permeava a Ciência durante o século XIX estava
atrelado, de maneira forte, as ciências naturais. Ele também estava ligado às principais
correntes filosóficas: “materialismo-mecanicista ou histórico-dialético, do positivismo,
do

criticismo,

do

evolucionismo,

do

hegelianismo,

do

panteísmo

spinoziano”(NOGUEIRA, 1978, p.21). O positivismo se diversificou nas diversas
regiões do Brasil. No Nordeste, o evolucionismo spenceriano39 foi predominante.
Segundo Olinda, “no Ceará, as teorias evolucionistas foram divulgadas e
debatidas como expressão de um sentimento de oposição ao conservadorismo...” (2004,
p.60). Este aqui colocado como a oposição entre a defesa de uma postura cientificista
versus a defesa de uma postura dogmática. O principal meio difusor deste conflito foi a
imprensa onde, de um lado publicações cientificistas, nutriam o jornal maçon, A
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Olinda (2004) trata sobre a recepção do Positivismo e do Evolucionismo no Ceará e aborda a visão
spenceriana em um dos capítulos da sua obra intitulada “Tinta, Papel e Palmatória: A escola no Ceará do
século XIX.

Fraternidade, e do outro lado, publicações católicas nutriam o jornal A Tribuna
Católica.
Desta forma, deseja-se que a razão fosse o “principio norteador do
pensamento, da ciência e da política” e que nela e na ciência obtivessem os pilares para
a “implementação de uma sociedade organizada para receber os ditames do progresso e
da civilidade capital” (MENDES, 2012, p.57). Então, entendemos porque destes anseios
serem vistos na cidade, durante o período em estudo, como herança do século anterior.
A razão imperou na cidade mediatizada pelo higienismo social e urbano (PONTE,
2001).
Ao analisarmos os institutos, sociedades e agremiações que contribuíram
com a produção, sistematização e desenvolvimento do pensamento geográfico no Brasil,
vimos como isto repercutiu no estabelecimento destes três pareceres no saber geográfico
mantendo uma relação de intercâmbio entre eles. Por sua vez, a Geografia local
cearense teve na cidade o palco de estabelecimento destes quesitos.
Fortaleza consolidou a sua hegemonia, com relação as demais cidades
cearenses da época, ao longo de século XIX, de forma mais decisiva na segunda metade
deste século. As razões para tanto “são muitas e estão interligadas”40 (BRUNO e
FARIAS, 2012, p.57). Não nos deteremos a elas, porém frisamos que já na metade deste
século Fortaleza era o “principal núcleo urbano, político, econômico e social do Ceará”
(Idem) e que isto perdura durante o século XX. Por isso, verificamos durante o período
em estudo, os vários investimentos de cunho econômico (as indústrias, o comércio, as
ferrovias, as obras no porto enfim), ideológico (o seu afrancesamento e todos os seus
aditivos) e sócio-urbano (a própria remodelação da cidade, as obras, o saneamento) a
fim de outorgá-la o status de cidade civilizada e moderna.
Destarte, como nos diz Mendes (2012) em estudos quanto a história da
formação do pensamento geográfico cearense de 1887 a 1947, para compreendermos o
que neste período foi nos fornecido como conhecimento cientifico, do qual a Geografia
está inserida, a investigação passou pelos “sertões do Ceará e pela vida urbana de
Fortaleza” (p.52, grifo nosso).
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Segundo Lemenhe (1991, apud BRUNO & FARIAS, 2012) estas razões não podem ser compreendidas
sem a devida ligação com o sistema politico-administrativo do Império que visando a centralidade
politica estimulava o crescimento das capitais provinciais, como Fortaleza, o que favoreceu a sua
hegemonização.

3.3. A ESCOLA EM FORTALEZA DE 1900 a 1930
Para compreendermos o contexto em que se encontrava a escola em
Fortaleza, abordaremos os seus aspectos físicos, as formas de ensino, as formas de
tratamento, as escolas masculinas, femininas e mistas e os valores transmitidos em sala
de aula.
Quanto à estruturação física das escolas, em Fortaleza, veremos um
paradoxo: em muitas delas continham salas de aula apertadas, insalubres, eram
desprovidas de material didático e os prédios escolares eram construídos em lugares de
acordo com interesses políticos (GONÇALVES, 2006; ALVES, 1966). Assim, se
encontrava o cenário das escolas públicas de ensino primário. Por outro lado, estavam
as escolas particulares com seus prédios bem aparelhados fisicamente “onde ofereciam
mais estímulos às crianças, tinham instalações melhores, um corpo docente mais
interessado pelo desenvolvimento do ensino, imprimiam, enfim, uma vida atrativa às
atividades escolares” (ALVES, 1966, p. 364).
Por isso, o número de escolas particulares aumentou durante este período.
Em 1901, dos cinco estabelecimentos que ministravam o ensino primário na Capital,
quatro eram particulares. Enquanto em 1910, das 35 escolas existentes em Fortaleza 25,
eram particulares.
Durante este período, o Estado passou por duas crises climáticas: a primeira
com a seca de 1915 (total) e a segunda com a de 1919 (parcial). Ambas afetaram
economicamente o Estado quanto à questão da instrução. Um dos aspectos que esta
questão alcançou foi quanto ao repasse de verbas que ficara comprometido com a crise.
Consequentemente, os alunos do interior e da capital também foram afetados. Este fato
só legitimou as condições da má infra-estrutura das escolas.
Na década de 192041, durante o governo do jurista Justiniano de Serpa a
instrução pública recebeu uma atenção especial. O jurista preocupou-se com a temática
e para cuidar dela convidou o professor paulista Manoel Bergstrom Lourenço Filho para
reorganizar o ensino primário substituindo métodos tradicionais por métodos modernos
de ensino.
As mudanças de paradigmas quanto à temática de ensino estavam se
desenvolvendo em todo o Brasil, como sabemos. O professor Lourenço Filho foi um
dos pioneiros neste processo. Ele instalou e assumiu a repartição diretora da Instrução
41

As mudanças na instrução pública lideradas pelo professor Lourenço Filho, no Ceará, na década de
1920, mais precisamente em 1922, deu-se o nome de Reforma de 1922.

Pública (antes era só uma expressão nos registros oficiais) e fez parte do corpo docente
da Escola Normal (a escola de formação de professores do Estado localizada em
Fortaleza); Ministrou um curso de psicologia geral e educação às professoras e diretoras
das escolas. O que possibilitou a criação de
um ambiente de interesse nos meios culturais de Fortaleza pelos problemas
da psicologia da criança. As atividades pedagógicas de então deram origem à
formação de um grupo de estudiosos da ciência do ensino, que muito
contribuiu para o êxito das reformas propostas. O professorado cearense
adquiriu conhecimentos modernos, com a introdução de compêndios de
Psicologia e Didática, entre os quais predominavam Ciaparéde, Dewey,
Kilpatrick, Parière, Pierron, entre outros34... (ALVES, 1966, p.365)

Além disso, o professor também voltou o seu olhar para as condições de
infra-estrutura das escolas públicas (o que pouco aconteceu em outras administrações
estaduais): higiene, conforto das salas de aula e novos prédios para ele eram tidos como
“básicos e indissociáveis à educação pública” (PONTE, 2001, p. 55). Esta visão era
conivente com o pensamento modernista- higienista que predominou na capital na
época42.
Observa-se, portanto, que as mudanças educacionais trouxeram, para o
professorado do Estado, um nível maior de conhecimento pedagógico, novas escolas,
mais higiene e mais conforto43.

O que pode ser considerado como uma “fase de

acentuado progresso” (ALVES, 1966, p.365). Podemos conferir isto no aumento do
número de matrículas nas escolas públicas no período: em 1916, 12.225 alunos estavam
matriculados e em 1925 tinham 29.230. Enquanto que nas escolas particulares, no
mesmo período, houve uma queda no número de alunos de 5.019 para 2.516 (ALVES,
1966, p.364).
No entanto, na Mensagem Governamental do Ceará44 de 1924 foi
relatada a situação difícil que se encontravam algumas escolas primárias públicas da
capital: “As crianças levavam caixotes para sentar-se ou ainda sentavam-se ao chão e
utilizavam o encosto da cadeira para escrever. Existia, então, uma distância considerável
entre o dito e o feito” (OLIVEIRA, 2007, p. 81).
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Além dos autores acima destaca-se a própria leitura da obra do professor Lourenço Filho intitulada de
Introdução ao Estudo da Escola Nova, publicado em 1930, que era muito lida pelos professores do
Estado.
43
Durante esta fase de transformações educacionais o Estado também passara por um período de
prosperidade econômica o que fez com o que a Instrução Pública recebesse “ verbas mais avultadas”
(ALVES, 1966, p.365). Este período refere-se ao mandato do Presidente Epitácio Pessoa em que o Estado
foi beneficiado com obras contra a seca, o que propiciou um aumento do poder aquisitivo aos sertanejos.
44
Oliveira (2007) realizou sua pesquisa se baseando na revisão de literatura e na consulta a documentos
oficiais, dentre eles as Mensagens Governamentais do Ceará.

De 1925 a 1930 o desenvolvimento educacional cearense ocorreu de
forma mais rápida. O momento político que ele vivenciava propiciou isso. A partir de
1928 o mundo passou por uma grave crise econômica que se refletiu no país e no
Estado. Então, os investimentos para a Instrução Pública primária diminuíram. Por isso,
uma campanha intitulada: “Instrução Pública primária só para os pobres,” criada pelo
jornal fortalezense O Ceará, foi formulada como proposta para o governador Matos
Peixoto. Ela defendia que a Instrução Pública fosse realizada como “obra de justiça
social” (GONÇALVES, 2006, p.80) e que o acesso dos pobres fosse garantido, dentre
outros pontos45.
Quanto ao ensino secundário46, tratamos do Colégio Liceu do Ceará. O
Liceu era a escola equiparada do Estado ao Colégio Pedro II. Oliveira (2007) aborda
que as Mensagens Governamentais do Ceará, entre os anos de 1918 a 1930, falam do
desejo de reformar ou construir um novo prédio para o Liceu devido ao aumento do
número de matrículas e para melhorar a qualidade dos seus ‘gabinetes’ e das salas de
aula.
Por falar nisso, também são abordados os fatores pelos quais o Liceu
possuía números tão oscilantes de matrícula durante o período de 1919 a 1931. Eles
demostravam o número pequenos de alunos que chegavam ao ensino secundário: em
1919 haviam 193 alunos matriculados e em 1923 havia 172 alunos. Em 1924 o valor
diminui para 128, mas em 1925 e 1931 o número de matrículas ascende para 196 e para
318, respectivamente. As dificuldades de acesso à escola eram um dos elementos que
concorriam para estas poucas matrículas realizadas. Eram realizados exames de
admissão em que poucos conseguiam êxito, as mensalidades e as taxas de matricula
eram altas, o ensino era enciclopédico, disciplina exigente entre outros. Segundo a
autora, “Tanto nas escolas primárias como nas secundárias, imperava o caráter dual do
ensino em obedecer à divisão social; isso quando as classes menos favorecidas
conseguiam chegar a algum tipo de escola” (OLIVEIRA, 2007, p. 90).
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A proposta sugeria que fossem adotadas como medidas: “restringir ao mínimo a duração dos cursos (...)
e, em seguida, exigir que as matrículas sejam preenchidas por filhos de famílias reconhecidamente
pobres” (GONÇALVES, 2006, p.80). Esta defesa era feita visto que era sabido que a elite e a classe
média poderiam custear a educação dos seus filhos em escolas particulares ou pública, segundo os
editores do jornal.
46
Existia o ensino secundário profissionalizante representado pela Escola Normal e o ensino secundário
geral representado pelo colégio em análise. Outros colégios secundaristas surgiram no Estado, nas cidades
de Sobral e Crato, mas duraram pouco tempo, segundo Oliveira (2007). Além disso, a escola se
encontrava em Fortaleza, por isso é importante para o nosso estudo.

Quanto à relação entre o ensino secundário e o escolanovismo, resumimo-la
numa citação de Oliveira (2007):
[...] observamos que não existe nenhuma evidência que nos mostre a
interferência desses princípios na prática educativa do Liceu (...).
Enquanto o escolanovismo propunha a elaboração de objetivos e programas
próximos à vida dos alunos, de acordo com suas necessidades, o currículo do
Liceu do Ceará foi constamente criticado, por seu caráter enciclopédico, pelo
inchaço das disciplinas, tornando-o muitas vezes inviável aos alunos
(OLIVEIRA, 2007, p.100, grifo nosso).

Com esta citação e com o que foi explicitado aqui fica claro perceber o
quanto o ensino primário e secundário público de Fortaleza era modelado segundo as
mãos do Estado47. Especialmente este último era um tanto quanto resistente as
concepções modernas de educação emergentes na década de 192048.
3.3.1 As formas de tratamento; As escolas masculinas, femininas e mistas e os
valores transmitidos.
Neste início de século XX as formas de tratar o aluno, nas salas de aula
fortalezenses, também herdaram caracteres do século anterior. A tão temida palmatória,
os bolos nas mãos, os puxões de orelha enfim. Os castigos físicos continuavam a
assombrar os discentes tanto do ensino primário como secundário. No entanto, a
intensidade com que estes castigos físicos aconteciam diminuiu (mas, não desapareceu),
uma vez que os ideais civilizatórios e modernos cultivados defendiam que este tipo de
postura era ultrapassada, anti-civilizatórias e gerava desejo de vingança e má inclinação
nos alunos.
Com o tempo os castigos físicos passaram a coexistirem com as repressões
de cunho moral que geravam sentimentos de humilhação e constrangimento. Além
disso, com a emergência dos princípios da Reforma de 1922, novas concepções de
punição foram aderidas49. Como diz Lima Neto (2002), na filosofia da Escola Nova o
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Oliveira (2007) aborda que para se construir escolas com o padrão dos princípios da Escola Nova
precisava de altos investimentos tantos em nível de infraestrutura quanto a nível formativo do
professorado. Então, o poder de escolha de adotar estes princípios ou não estavam nas mãos do Estado.
48
Isto pode ser compreendido pelo fato de ter sido o ensino primário e o normal o foco da Reforma de
1922, no entanto, sabe-se que os seus princípios também poderiam ser aplicados no ensino secundário.
49
Os princípios escolonovistas foram muito importantes na revisão do estabelecimento e na forma de
desenvolver no aluno a sua consciência com relação as suas atitudes em sala de aula, uma vez que esta
linha tirava o foco do professor – foco típico da Escola Tradicional- e colocava no aluno. Em 1927, o
Código de Menores frisava que a repressão tinha um valor de higienização, porém criticava os castigos
físicos na escola e colocava como alternativa o regime de prêmio e punições (ARAGÃO E FREITAS,
2012). Assim, o professor deveria “conduzir a sua aula a partir do ‘governo educativo da persuasão’, na
qual o aluno não seria constrangido por apresentar alguma conduta indisciplinada”. O professor também

“disciplinamento dos alunos foi substituído pela busca pela auto-disciplina, baseada na
ideia de liberdade com responsabilidade” (p.10). No entanto, é importante destacar que
para o próprio professor era difícil conciliar razão e emoção ao impor um castigo, ao
mesmo tempo em que este também tinha o apoio familiar para realizar tal ato50.
No Liceu do Ceará, os alunos e os próprios professores eram tratados com
disciplina e rigidez. Os primeiros tinham que se comportar na aula com perfeição e
destreza, sem “hilariedades” ou “gaiatices”. Segundo o regimento interno do colégio, do
ano de 1927 (apud OLIVEIRA, 2007), só poderia entrar no estabelecimento quem
tivesse permissão. Os professores, funcionários e chefes de seções, do qual a escola era
dividida, eram os primeiros a primar pela ordem da escola. Os ruídos, barulhos,
algazarras eram proibídos até mesmo na hora do recreio, assim como era proibido o
estudo durante este momento, pois o cérebro precisava descansar.
E, ao saírem da escola, as meninas eram acompanhadas pelos inspetores e
tinham que sair em dupla e também sem alterar o sossego que era prezado. Outro
detalhe é que não podia ser manifestado cansaço na sala de aula, através de um bocejo
ou verificar a hora no relógio, por exemplo.
As punições variavam de uma advertência até ser proibido de ser
matriculado em qualquer estabelecimento de ensino equiparado, por isso raramente
acontecia uma expulsão (é fácil entendermos a razão). Já os professores também
poderiam ser punidos, caso não cumprissem com os deveres do ofício, recebiam
advertências ou, em casos graves, podiam ser expulsos (em alguns dos casos isto podia
acontecer se alguém ousasse a professar ideias contra o sistema em suas aulas), segundo
Oliveira (2007).
Quanto às escolas femininas, masculinas e mistas na cidade, Alves (1966)
relata o aumento do número das primeiras na cidade, em 1905, como nos mostra o
quadro 3.

deveria, utilizando-se deste regime, “encaminhar o aluno a conquistar os hábitos condizentes com a rotina
escolar e, para além dela, envolvendo a sua conduta social” (ALVES, 2009, p.132).
50
Para entender melhor este assunto indicamos a leitura de Aragão & Freitas (2012) no seu artigo
intitulado de Práticas de castigos escolares: enlaces históricos entre normas e cotidiano.

Quadro 3- Número de escolas do sexo masculino, feminino e mistas em Fortaleza, em
1905
Total de escolas
Escolas mistas

4

Escolas masculinas

8

Escolas femininas

12

Fonte: ALVES (1966), adaptado pelo autora

Em contrapartida, a quantidade de alunas matriculadas no ensino secundário
público era baixa. De 1920 a 1931 o Liceu contabilizou um número inferior de moças
em relação ao de rapazes: no primeiro ano tinha 162, meninos e 22 meninas, em 1925:
188 meninos e 8 meninas e em 1931: 294 meninos e 24 meninas (OLIVEIRA, 2007).
Fato que se justificava, principalmente, pelo tom preconceituoso que era tratado a
formação educacional feminina na época. Além disso, as poucas que se formavam e se
tornavam educadoras tinham um retorno financeiro tão ínfimo que acabavam não se
sentindo estimuladas para continuar exercendo a profissão.
Sendo assim, a realidade do período de 1900 a 1930 se mostrou positiva, de
modo geral, para as matrículas nas escolas primárias, para ambos os sexos. No entanto,
em alguns anos principalmente nos de seca esses números variaram. Além disso, como
sabemos, a Instrução Pública sempre esteve sob a ação do Estado e a ele devia o
aumento ou a diminuição de incentivos financeiros. Outro fator assinalado por Alves
(1966) para entendermos as variações nos dados matriculares é a própria visão que se
tinha sobre educação pela população. Apontou-se o indiferentismo dos pais com relação
a educação dos próprios filhos e também as necessidades econômicas das famílias que
as faziam retirá-los das aulas. Assim, muitos não terminariam o ensino primário e muito
dificilmente ingressariam no ensino secundário:
As meninas eram solicitadas pelas mães para as atividades domésticas, e os
meninos [...] nas cidades e Capital, para auxiliar os pais nos serviços de
oficinas ou em pequenos empregos. [...] A situação econômica dos pais
pobres do interior e das famílias operárias da Capital exige a colaboração
econômica da criança na manutenção da família [...] (ALVES, 1966, p. 363)

Aqui também cabe uma crítica feita a Escola Nova, pois segundo Nogueira
(2001, apud OLIVEIRA, 2007) “a Escola Nova aprimorou qualidade do ensino dirigido
às elites, tornando-se, assim, discriminatória e agravando o problema da marginalidade
por não atender à grande população das baixas camadas populares” (p. 81).

Quanto aos valores disseminados na sala de aula, trataremos de três
princípios que foram elucidados pelos autores pesquisados, sintetizado por Oliveira
(2007): “o Nacionalismo, o Escolonovismo e o Higienismo” (p. 66). Esta tríade é bem
verificada no período em estudo, principalmente na cidade, refletindo e se conectando
com que elas causavam a nível nacional e internacional.
A primeira corrente de ideia é vista de modo claro durante todo este
trabalho, pois constituiu o cerne do imaginário republicano (antes imperial) e a
construção da história nacional. A geografia foi uma das disciplinas chaves para este
fomento. No entanto, outras Cadeiras foram importantes para a disseminação dos
valores nacionalistas, duas delas foram lecionadas no Liceu: Instrucção Militar e
Instrucção Moral e Cívica. Em 1918, a Mensagem Governamental relatou que as armas
usadas nas aulas de tiro seriam fornecidas pelo Governo Federal. Para elas eram se tinha
um olhar especial, pois se acreditava que elas estavam “transformando o corpo dos
alunos do Liceu numa phalange garbosa que brilhantemente toma parte nas formaturas
das forças armadas em dias de festa nacional” (MENSAGEM de 1918, p.32 apud
OLIVEIRA, 2007, p.82). Além disso, admitia-se que elas contribuíam também “para
formar o cidadão amante da pátria” (OLIVEIRA, 2007, p.82).
Quanto ao Escolonovismo, os valores pregados pelos seus propósitos
estavam ligados a cooperação, a solidariedade fazendo com que o aluno soubesse viver
em sociedade, respeitando a sua liberdade e a do outro. Estes valores e o incentivo, por
parte do professor, a fazer crescer no aluno o seu desejo de conhecimento estiveram
presentes nas Mensagens do Governamentais do Ceará. Por isso, admitimos os valores
da Escola Nova como sendo norteadores da escola de Fortaleza pelo seu peso histórico
para a própria educação da cidade, do Estado e do País, mesmo que ela só tenha
contemplado uma classe de alunos.
As Mensagens também comportam em seu conteúdo declarações de cunho
higienista e, segundo Oliveira (2007), despontam que “o saneamento pela educação
objetivava uma regeneração física, intelectual e também moral...” (p.83). Fato este que é
comprovado através das indicações do Regulamento da Diretoria Geral de Higiene do
Estado do Ceará que dizia que
[...] fazia-se necessário zelar para que, na escolha do mobiliário escolar, dos
métodos e progressos de ensino, das posições e atitudes dos alunos e em tudo
mais que dissesse respeito às funções pedagógicas, fossem atendidas as

regras higiênicas indispensáveis ao bom desenvolvimento físico e mental do
aluno51 [...] (Art° 386 apud OLIVEIRA, 2007, p.97-98)

Assim, o Higienismo poderia ser visto nas escolas de Fortaleza desde a suas
infraestruturas até os valores transmitidos nas salas de aula. Pois, para época a ideia do
homem saudável estava vinculada a imagem do homem educado, civilizado52.
Por tanto, podemos considerar estes três pontos como norteadores dos
valores transmitidos nas salas de aula das escolas de Fortaleza, durante o período em
estudo. No próximo capítulo, mergulharemos no ponto principal da nossa pesquisa: a
geografia escolar do Instituto de Humanidades e do Colégio Nogueira.
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Para se entender melhor como esta questão era séria existia a Inspeção Sanitária das Escolas que
inspecionam escolas primárias, secundárias e profissionais (particulares e públicas) a fim de verificar as
condições de higiene e também de moral em que elas se encontravam desde verificar a limpeza das
paredes, dos móveis, dos materiais e até do transporte do lixo da escola até não permitir que os alunos
“colassem” nas provas.
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Lembremo-nos que a relação entre saúde e educação estava bem fortalecida durante este período, pois
para os movimentos nacionalistas nelas se encontravam as chaves para o atraso do Brasil. Portanto, era
através delas que esta situação seria revertida.

4 O INSTITUTO DE HUMANIDADES E O COLÉGIO NOGUEIRA, EM
DESTAQUE

4.1 OS AMBIENTES DE ENSINO: INSTITUTO DE HUMANIDADES (1904 a 1914)
E O COLÉGIO NOGUEIRA (1918 a 1934)
Castelo (1970) aborda que as escolas de ensino público não estavam dando
conta da demanda crescente de ensino primário e secundário do Ceará. É neste contexto
que surgem os primeiros educandários do Ceará, na cidade de Fortaleza. Segundo o
autor, “havia necessidade, cada vez maior, de oferecer-lhes, aos moços desejosos de
estudar, novas ocasiões e meios que os satisfizessem na aspiração de cultivar a
inteligência, preparando-se para as carreiras da vida” (p. 241).
No inicio do século XX destacamos53 o surgimentos dos seguintes
educandários: Instituto Miguel Borges (1900), dirigido por Odorico Castelo Branco; O
Colégio Colombo (1902); Externato Coração de Jesus, de Maria Bastos Dantas Ribeiro
e Clélia Brígido (1906, reorganizado em 1912); o Colégio Cearense, dos Padres
Climério Chaves, Misael Gomes da Silva e José Quinderé (1912) dentre outros.
Em 1904, no dia 15 de janeiro, com o nome de Instituto de Humanidades,
sob a direção do professor Joaquim da Costa Nogueira, alvorecem as primeiras
atividades do educandário, na cidade de Fortaleza. Seu endereço era, inicialmente, a
Rua da Assembleia, n° 33, e logo depois, transferiu-se para a rua Barão do Rio Branco,
n° 88, em 1910, por sua vez, se encontrara na Rua Sena Madureira, n° 113/113-A, onde
ficou até 1914, quando fechou. Em 1918, o mestre-escola, como era chamado o
professor, funda o Colégio Nogueira, localizando-se na Rua General Sampaio, n° 280.
Suas atividades se voltam para a abertura de um curso de aulas primárias (também com
aulas de curso médio e secundário) e permanece aberto até 1934.
O professor Joaquim da Costa Nogueira, nasceu na Vila Aquiráz, em 1866.
Aos 11 anos começou as suas atividades estudantis na escola pública de Pacatuba, em
1877. Aos 15 anos, em 1881, adentra o primeiro Instituto de Humanidades (sob a
direção dos Padres Bruno e Cruz Saldanha). Por fim, ele realizou os cursos
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O primeiro educandário estadual que surgiu, segundo Castelo (1970) e Girão (1966), foi o Ateneu
Cearense, em 1863, em Fortaleza. Até o final do século XIX outros importantes educandários foram
fundados na cidade: Panteon Cearense, 1870; Seminário da Prainha, 1864; Instituto de Humanidades
(direção do Padre Bruno), 1879; Instituto de Humanidades (direção do Cônego Vicente Salazar da Cunha
e do Dr. Antônio Augusto Vasconcelos), 1892 entre outros.

preparatórios, no Colégio Liceu, para estudar Direito na Faculdade de Recife, em 1886,
aos 20 anos. Sua trajetória na instituição é interrompida devido à morte do seu pai que o
faz voltar para o Ceará.
Executou diversas profissões antes de seguir o magistério54. Nesta carreira
fundou dois colégios, um em Quixadá, em 1897, o Colégio São Luiz Gonzaga e, em
1898, o Ginásio Baturitense. Foi professor do Ginásio Cearense (comumente conhecido
como Colégio Anacleto) e ensinou Desenho, no Liceu. Em 1910, fundou a Tipografia
Escolar; editou a Revista Escolar do Instituto de Humanidades, cujas edições datam de
1904 a 1914 e publicou o livro Ano Escolar, de 1908, 1910 e posteriormente 1921. A
estas publicações somam-se outras obras como Lições Progressivas de Primeiras Letras
e o Ceará Intelectual, de 1910. Ele também foi diretor da Revista Bric-à-Brac (1904 a
1914), fundou o jornal O Bandeirante, em 1912 e participou do Grupo Dramático João
Caetano, na Capital.
Seu temperamento pode ser descrito por aqueles que conviveram com ele.
Segundo Sidney Neto (1935, apud BINDÁ, 2008, p. 64) “o professor Nogueira era,
realmente, um general e um sábio (...)”. Na sala de aula, dizia João Hipólito Campos de
Oliveira (1959), ex-discente da instituição, “assistindo a uma aula, o professor Nogueira
tornava-a movimentada, tais os processos que usava. Para tudo, tinha uma expressão
adequada, como apresentava, da mesma forma, hábitos que lhe eram peculiares”
(p.392). Em meio ao contexto político da época, o professor tinha um posicionamento
contrário à oligarquia acciolina.
Casou-se com a Sra. Olívia Pinto de Mendonça, em 1891, cujo fruto foi o
seu filho único chamado José Nogueira, seu braço direito na direção do Instituto e da
Tipografia. Em 1914, em detrimento de uma vingança55, morre seu filho, vítima de um
assassinato em frente ao Clube dos Diários, em 28 de outubro de 1914. Fato este que o
leva a fechar as portas do Instituto, pois ficou muito abalado. Mais tarde, com um ânimo
mais renovado fundou o Colégio Nogueira. Em julho de 1935, o ilustre mestre falece.
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Foi almoxarife dos gêneros do governo, em Fortaleza, em 1889; Desenhista da comissão de açudes de
Quixadá, 1890 e tabelião de notas e escrivão cível e crime do termo de Baturité, 1898.
55
O autor do crime foi Sixto Bivar, empregado da loja H. Barroso e Cia. “José Mendonça, ao ir cobrar as
cotas de vendas de revistas e livros, escuta Sixto Bivar dizer que já havia pago ao professor Nogueira, e
enfatizou ser este um gatuno, que pagava débitos. No mesmo momento, José Mendonça revidou, com
uma bofetada. Passado alguns dias, em frente ao Clube dos Diários, Sixto Bivar deflagra seis tiros, a
queima roupa...” (BINDÁ, 2008, p.90).

4.1.1 Considerações sobre a organização pedagógica, o método e a rotina escolar
dos Educandários
Ao pesquisarmos sobre estas escolas vimos muitas frases enaltecendo-as e
elogiando a qualidade de ensino delas a exemplo das frases de Castelo (1970) e Oliveira
(1959). O primeiro afirma que “Rápido foi o progresso do Instituto de Humanidades,
que se tornou o melhor e mais procurado educandário de Fortaleza” (p.260). O segundo,
em suas memórias como ex-aluno do Colégio Nogueira, afirma que “Tratava-se
inegavelmente do educandário mais conceituado daquele tempo...” (p.388). Muitas
destas frases destinavam-se a elogiar o próprio professor Nogueira: “O mestre-escola
apurou os dons e vocações, e consagrou-se” (CASTELO, 1970, p.260); “O professor
Nogueira introduziu no Instituto de Humanidades reformas que correspondiam às mais
modernas concepções da ciência do ensino dos grandes centros educacionais” (ALVES,
1966, p.362).
Para se compreender a veracidades destas frases é necessário saber como era
a organização pedagógica, o método de ensino e a rotina dos educandários em estudos.
Para tanto, os documentos analisados e a bibliografia a respeito deles nos ajudaram
neste processo.
Os Livros Collegio Nogueira: Vida Escolar de 1929 e Collegio Nogueira:
Vida Escolar de 1930 correspondem a documentos que possuem notas, frequências,
caixa da escola, conteúdo de e questões de provas, programas de ensino e os horários
das aulas. É visto o movimento da escola referente a todas as ofertas de cursos. Também
possui a descrição da rotina das aulas e das bancas de estudo tal qual o Livro de Partes
de 1919 a 1923 mostra. Também é visto nestes livros recortes de notícias ligadas a
escola, coladas em suas páginas. Não são muitas, mas são notícias que obviamente
enaltecem os feitos dos alunos do professor Nogueira. Também é visto em suas páginas
correspondências entre o mestre-escola e os pais dos alunos, amigos, fornecedores
enfim.
O arquivo referente ao Livro de Matrículas de 1904 a 1931 trazem os
nomes, a filiação, a data de nascimento, a naturalidade, a data da matrícula e em que
curso o aluno estava se matriculando. Além, do nome do responsável pelo aluno que
responderia pelas questões de pagamento da escola e outras eventualidades, assim como
também um espaço para observações relacionadas a eles. Neste livro se encontra um
maior número de fotografias da escola do que nos outros livros. São fotos do corpo

docente da escola, do dia da fundação da Revista do Instituto de Humanidades, de
alunos, que com estima as mandavam para o professor (muitas o agradecendo pelo
papel executado por ele como mestre), das excursões feitas pelos alunos, fotos tiradas
durante as aulas, dos préstitos escolares enfim.
SILVA (2010) ao analisar estes mesmos documentos em sua tese (exceto o
Livro de Matrículas), trata o Livro de Partes e os livros Vida Escolar diz que “Não
cheguei a nenhuma conclusão se havia uma separação entre o Livro de Partes e o
arquivo Vida Escolar” (p.25). Mas, os trata como um “conjunto de documentos” que
acenam um objetivo observado por ela em sua análise. Nós, resolvemos trata-los do
jeito como eles se mostraram para nós: como arquivos individualizados, mas com o
mesmo conteúdo em algumas páginas, sem desejar dizer que por este fato eles podem se
somar e objetivar uma mesma finalidade, pois não temos provas o suficiente para fazer
tal afirmação.
Os educandários funcionavam seguindo o sistema de internato, semiinternato e externado. O primeiro era voltado para atender os alunos provenientes de
outras cidades e também de outros Estados do Brasil (a escola atraía alunos de estados
como o Maranhão e o Amazonas); No semi-internato eram ofertadas para os alunos
duas refeições diárias, bancas de estudo56 e recreios. Eles ficavam na escola durante a
manhã e a tarde; No externato, os alunos realizavam suas refeições em suas próprias
residências, somente indo para a escola nos horários de aula por ela designados
(BINDÁ, 2008).
Era desejo do mestre-escola fazer dos seus educandários um ambiente
familiar no qual os alunos internos, poderiam ser tratados tal qual estivessem próximos
dos seus parentes, tanto pelo cuidado com uma alimentação saudável, boa higiene
quanto na correção dos modos e na cobrança com relação aos estudos dos meninos. A
maior parte dos educandos eram filhos de famílias da elite, de famílias abastardas ou
daquelas que almejam ascensão social. Muitos eram filhos de médicos, juristas,
militares, professores enfim. Dos sobrenomes importantes encontrados nas matrículas
das escolas estão: Bezerra de Menezes, Studart, Souza Brasil, Castello Branco,
Pamplona, enfim.
Segundo BINDÁ (2008), o Instituto adotou o programa de ensino do curso
primário segundo o Regulamento de Instrução Pública do Estado do Ceará e quanto ao
56

Esclarecemos que as bancas eram momentos de estudos dos alunos em grupo, supervisionado pelo
professor responsável (SILVA, 2010).

ensino secundário adotou os programas do Colégio Pedro II57. Na análise dos Livros de
Partes, da Vida Escolar de 1929 e de 1930, e na literatura, não foi possível constatar se
o Colégio Nogueira continuou a mesma adoção de outrora, quantos aos programas. No
entanto, num folheto (que é uma espécie de “propaganda” do Colégio com os cursos,
valores de matrículas, critérios de admissão e outros detalhes) encontrado no livro Vida
Escolar de 1930, fora divulgado que a escola oferecia curso preparatório para entrada
no Curso Seriado do Liceu segundo os moldes da nova Reforma do Departamento
Nacional de Ensino. Inferimos que seja a Reforma Rocha-Vaz, de 1925, pois o folheto
(ver as figuras 5, 6 e 7) data de 1929. Porém, o curso primário (dividido em quatro
classes), médio58 e secundário continuaram a ser ofertados. Além disso, o curso infantil,
de admissão, seriado e livre que compreendiam os cursos preparatórios para admissão
em instituições como a Fênix Caixeiral, Liceu do Ceará, Colégio Militar, os cursos
superiores de Farmácia e Odontologia e para ser professor também eram ofertados.
Para entrar nos educandários os alunos passavam por algumas exigências:
“não possuir doença contagiosa (...); realização de um cuidadoso exame de disciplinas
já estudadas pelo matriculado; ver a classificação do aluno, no respectivo curso, de
acordo com suas capacidades; e, por fim, atestado de boa conduta proveniente de pessoa
idônea” (BINDÁ, 2008, p.67; Collegio Nogueira: Vida Escolar de 1929). Estes pontos
foram igualmente vistos tanto no Instituto, segundo Bindá (2008), quanto no Colégio
Nogueira, segundo uma espécie de “Folheto Propaganda” da escola encontrado no
arquivo Collegio Nogueira: Vida Escolar de 1929. O que demostra como as escolas
estavam em concordância com os ideais higienistas e morais em voga.
Quanto ao números de matrículas, na análise do Livro de Matrículas
podemos constatar a quantidade total referente aos anos de 1904 a 1914, alusiva ao
Instituto de Humanidades e referente ao Colégio Nogueira, de 1918 a 1930. Nele
podemos verificar que o Instituto obteve um número de matrículas crescente entre os
anos de 1904 a 1907. No primeiro ano, 42 alunos foram matriculados e em 1907, 278
foram matriculados. Após esta data o número de matrículas decresceu. Mesmo assim, o
findar 1910, a escola possuía 161 alunos matriculados, mais do que o Externato Miguel
Borges, com 113 alunos e do que o Colégio Sagrado Coração de Jesus, com 102,
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Em 1912, a escola reestruturou o seu ensino secundário de acordo com a Reforma Rivadávia Correia.
Assim, a escola procurava manter-se em sintonia com o ensino a nível nacional.
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Curso Médio era uma revisão de todas as matérias vista no ensino primário e preparo para o Curso
superior de preparatórios.

segundo Alves (1966). Em 1914, a escola encerra as suas atividades com 55 alunos
matriculados.
Em 1918, o Colégio Nogueira possuía 80 alunos matriculados e em 1930
registrou o número de 170 alunos. Os dados mostram um relativo equilíbrio com
relação as matrículas no intervalo de tempo em que a escola funcionou. O ano em que é
visto a taxa mais alta de matrícula foi em 1925, com 242 alunos. Também é interessante
destacar a quantidade de meninas matriculadas que, apesar de serem números baixos,
são relevantes em comparação com o Instituto, pois o ensino deste era exclusivo para
meninos. Em 1929, foi registrado o maior número de matrículas no educandário com o
registro de 13 meninas matriculadas.
Observamos que o bom desempenho destas escolas, que as fez obter bons
números de matrículas, com relação as demais particulares, e a serem tão elogiadas
pelos autores que as pesquisaram e pelas demais fontes que sobre elas narraram
perpassa não só pela boa organização e estrutura delas, mas, de sobremaneira, pelas
concepções modernas de ensino que elas desenvolveram. Principalmente no método de
ensino aplicado por elas durante o funcionamento de cada uma: o intuitivo prático59.
Apesar de o enciclopedismo ter sido reinante nas escolas da época, o professor
Nogueira, envolvido com os anseios republicanos de formar “o cidadão no
conhecimento dos seus direitos e deveres cívicos, tornando-o, assim, apto a participar
do progresso social e moral da nação” (BINDÁ, 2008, p. 64), usando a educação como
principal meio, aderiu60 ao método intuitivo com a finalidade de tornar estes anseios
possíveis e romper com uma “educação superficial e inerte” (idem).
O lema dos educandários era “Ensinar não muito, mas ensinar bem, ensinar
certo, levando o alunno por processos naturaes e ensinamentos concretos, a formar um
juízo perfeito do objeto e cada uma das disciplinas professoradas na escola” (Revista
Escolar do Instituto de Humanidades, 1906 apud BINDÁ, 2008, p.65; Collegio
Nogueira: Vida Escolar, 1930). Este texto desenha bem o método adotado, pois ele
defende a “assimilação dos conteúdos, partindo do simples para o complexo” (BINDÁ,
2008, p.65). E isto se dá através de um processo, ou seja, se faz necessário um tempo
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Este método baseava-se nas concepções de autores como Pestalozzi, como vimos no capítulo anterior,
cuja base estava na observação direta das coisas. Este método era defendido por Rui Barbosa, já no século
XIX, no Brasil.
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O Colégio Colombro e o Externato Miguel Borges também aderiram ao método intuitivo.

para que a criança apreenda bem aquilo que se propõe a ela. Devendo sempre incentivála para que isto aconteça de forma livre e espontânea61.
Assim, com a finalidade de “despertar, nos alunos, o sentido de aprender
fazendo, onde assim, poderiam exercer um constante progresso no que diz respeito aos
dotes intelectuais, físicos, artísticos, literários, pátrios e religiosos” (BINDÁ, 1966,
p.66), o mestre-escola desenvolveu práticas pedagógicas significativas. São elas:
[...] a Revista Escolar, que trazia, em suas páginas, atividades desenvolvidas
por docentes, discentes e colaboradores; o Ano Escolar, livro didático que era
o compacto das principais lições. Préstitos Escolares62, que incentivavam
atividades cívico-infantis; o banco escolar, que através do acúmulo de
chapas63 , estimulavam o alunado a obter boas notas [..] as sabatinas,
concursos e jogos de espíritos, nos quais eram escolhidos aqueles
considerados como melhores alunos, para ganho de prêmios64 . Dentro destas
práticas pedagógicas inovadoras faz-se mister destacar cálculos mentais,
baralho aritmético, lições progressivas de primeiras letras, dominó de letras,
ensino de geografia e história, [...] excursões, plebicistos65.... (BINDÁ,
1966, p.66-67.84, grifo nosso)

Assim, nota-se claramente a importância destas práticas pedagógicas para a
construção de um ensino mais aprazível, mais moderno- por assim dizer- para os alunos.
No entanto, o exercício cotidiano destas exigia muito mais dos docentes, como vimos na
análise dos Livros de Partes de 1919 a 1923 e em algumas páginas do Livro Collegio
Nogueira: Vida Escolar de 1930, ambos referentes ao Colégio Nogueira. O primeiro
livro é um documento que, assim como o próprio Joaquim Nogueira afirmou, servira
para “nele serem registradas as partes do alunnos, pelos srs. professores e auxiliares66;
bem assim, todas as medidas para boa ordem do Curso, com horários, programas, etc.”
(2 de janeiro de 1923). Isto também é visto no segundo, mas somente nas suas últimas
páginas, por isso destacaremos mais o primeiro.
O livro continha, de uma forma geral, as ocorrências referentes à ordem
com o que as bancas de estudo e as aulas aconteciam. Esta ordem referia-se comumente
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Daí o porque do professor criticar o programa de ensino do Ginásio, mesmo o adotando, pois ele
prejudicaria os seus alunos no desenvolvimento do seu método devido ao pouco tempo que ele
proporcionava para a absorção dos conteúdos. Havia também quem criticasse o método do professor.
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“Eram desfiles infanto-juvenis realizados pelos alunos nas principais ruas da cidade de Fortaleza,
durante a data de 14 de julho referente ao aniversário da Revista Escolar” (BINDÁ, 2008, p.103)
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As chapas eram moedas sem valor monetário.
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Os prêmios poderiam “ser publicar as fotografias e trabalhos na Revista Escolar [...] distribuição de
livros com encadernações luxuosas; cartões postais; assinatura da Revista Escolar, de maneira gratuita;
dentre outros” (BINDÁ, 2008, p.107-108). Estes eram dados aos alunos que mais se destacavam.
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Os documentos analisados não trazem as práticas pedagógicas como o plebiscito, as excursões e os
préstitos como práticas continuadas no Colégio Nogueira.
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Existiam duas classificações de aluno na escola: os alunos frequentadores das aulas, matriculados
regularmente e os alunos-auxiliares que eram eleitos pelos alunos para colaborarem com os professores
no andamento e na formação dos alunos nas aulas e nas bancas.

ao comportamento dos alunos. Elas podiam ser classificadas, dependo deste último
aspecto, em regular, irregular, sofrível ou pouco sofrível, como é visto no documento.
Quando os ânimos ficavam alterados e os “moçoilos” não se comportavam bem os seus
nomes eram registrados no livro, visto pelo diretor normalmente. Em algumas ocasiões
estes registros eram pequenos textos ricos em desabafo dos professores com relação à
falta de compostura dos seus alunos.
O diretor era, então, acionado através destes recados para que, a pedido do
professor que o havia escrito, fossem tomadas medidas cabíveis para com os alunos
registrados. Em alguns momentos, os alunos “estrellados” também eram registrados no
livro. Segundo Oliveira (1959), “...os professores apunham na Caderneta de Notas,
junto da média, uma estrêla. Esta servia para rebaixar, quando da determinação da
média mensal, a nota do comportamento. O diretor considerava-os ‘estrelados’[....]” (p.
393). Assim, os alunos tinham que torcer e se dedicar para tirarem sempre boas notas,
pois do contrário, seu comportamento era rebaixado e assim se tornavam “estrelados”.
Os melhores alunos também tinham os nomes registrados. Eram escolhidos entre os
próprios alunos os que tinham melhor comportamento.
O professor Nogueira explica que o processo de eleição de verificação dos
melhores alunos no colégio incentiva “o ensino dos moços, que nelle aprendem um
meio pratico que mais tarde ou cedo lhe irá servir na vida comum” (Collegio Nogueira:
Vida Escolar de 1929). Assim sendo, os discentes do Colégio Nogueira deveriam ser
preparados para assumir postos importantes e funções sociais importantes fora da
escola, futuramente, já a partir de dentro dela. Como no Curso Médio, em que os
internos elegiam entre si alunos que assumiriam postos importantes entre eles, como
“Prefeito”, “Inspetor”-encarregado de presidir as bancas e os recreios dos internos,
“Caixa”- responsável pelo Banco José Nogueira; “Fiscaes”-responsáveis pelos horários,
pelo Livro de Partes, pelos tinteiros e penas, dormitório e rouparia. Entre eles existiam
uma hierarquia do qual os demais alunos deviam ser subordinados ao aluno intitulado
de Prefeito. Tudo isto com o aval do diretor.
Como disse o professor no título do seu artigo na Revista de Humanidades,
em 1906: “Educar é missão”, cujo “mestre é missionário e cultor, cujo templo é a escola
e cujo campo é a sociedade” (p.1, apud BINDÁ, 2008, p.92). Missão esse que é feita no
labor do dia a dia e que por isso não fácil! São estes conflitos, determinações, regras,
conservadorismo que tornam a abordagem do Livro de Partes diferente do que fora

explanado na Revista de Humanidades e no Livro Ano Escolar, pois ele “é o espaço
onde ninguém quer estar. É um documento que não transita abertamente em públicos
mais amplos, e sua circulação é restrita ao calabouço das secretarias escolares [...] e
pertence aos obscuros recantos dos bastidores escolares” (SILVA, 2010, p. 26).
No entanto, isto não faz com que este educandário perca o seu brilho para
nós ao estudá-lo, na verdade isto nos mostra que ele era retrato da própria educação
republicana e por que não dizer do próprio regime republicano: feito de contradições e
diálogos (MENDES, 2012).
A nossa análise quanto a esses documentos não se esgota aqui. No tópico
seguinte trataremos de outros registros importantes para nós, quanto à disciplina
geográfica, nosso foco.
4.2 A GEOGRAFIA ESCOLAR MINISTRADA NOS EDUCANDÁRIOS

Antes de falarmos sobre a Geografia escolar ministrada no Instituto e no
Colégio Nogueira, abordaremos sobre a Geografia escolar lecionada em alguns
ambientes de ensino que se instalaram na cidade.
Dos diversos ambientes de ensino de Fortaleza destacaremos, segundo
Mendes (2012), as Escolas de ensino secundário profissionalizante e geral (Escola
Normal e Liceu, respectivamente), o ensino sacro (Seminário da Prainha), o ensino
militar e as de ensino privado, que neste caso serão os presentes educandários.
O quadro abaixo explana de forma sucinta e objetiva sobre o ambiente de
ensino, seu ano de criação e a sua respectiva geografia escolar.

Quadro 4- Características da Geografia Escolar ministrada nos diversos ambientes
de ensino de Fortaleza67
Ambiente de ensino

Ano de criação

Características da sua Geografia escolar

Liceu do Ceará

1847

Geografia
clássica,
mnemônica.
Na
instituição eram ministradas aulas de
Geografia e Corografia, Elementos de
Corografia. A escola também contava com a
“utilização de manuais e compêndios,
instrumentos de desenho, globos, mapas”
para serem manuseado nas aulas.

Escola Normal

1872

Seminário da Prainha

1860

Colégio Militar do Ceará

1919

Era ensinada Geografia Geral e Corografia
do Brasil. Fora adotado o Livro “João
Pergunta (ou Brasil Sêcco), conduzido na
Escola, pelo esquema de narrativas68 que
seguia a seguinte linha de pensamento:
“compreensão da origem histórica do
Brasil/Ceará, a formação de uma identidade
racial [...]; e por fim, os estudos da natureza
da terra, a problemática das secas e a
necessidade do cearense de se mantar forte
diante das adversidades [...]”
Caracterizava-se pelo ensino de uma
geografia sacra, voltada para a “formação da
religião cristã pelo mundo.” Suas fontes
eram as escrituras bíblicas.
A geografia era considerada um saber
estratégico para o oferecimento do
conhecimento do território tanto rural quanto
urbano, para as escolas militares, inclusive
para o Colégio. Assim, ela era ensinada de
forma mais estratégica e menos mnemônica
e os oficiais recebiam noções de geopolítica
nas aulas.

Fonte: MENDES (2012), adaptado pela autora

Nota-se que o ensino da Geografia correspondia aos objetivos particulares
de cada ambiente de ensino, ela se voltava para atender o público alvo das escolas, mas
com características próprias do contexto histórico da época e também dos métodos
aderidos por cada entidade. Tomamos por exemplo a Escola Normal que aderiu ao
Livro João Pergunta (autor: Newton Craveiro) que foi tornado oficial nas escolas
primárias do Ceará, na década de 1930. Foi publicado em 1924, respirando e aspirando
às propostas da Reforma educacional de 1922, defendendo o ensino ativo e o não
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Outros ambientes também tinham geografia no seu currículo, como a Fênix Caixeiral, escola comercial,
mas que não foi tratada aprofundadamente por Mendes (2012).
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Segundo Mendes (2012), “As disciplinas eram ensinadas no livro por meio de histórias simples e
narrativas feitas entre personagens” (p.237), sendo neste caso João o principal.

tradicional. Este foi tomado para a formação dos futuros docentes do Estado que
incorporaram a geografia ministrada no ambiente, através da forma de utilização do
livro (as narrativas e a sua linha de pensamento), e por consequência incorporaram
também as suas aspirações e assim, puderam reproduzí-las nas salas de aula.
Ao

tratarmos da Geografia escolar ministrada nos educandários,

abordaremos da seguinte forma: o ensino de Geografia como prática pedagógica do
Instituto; análise dos programas de ensino de geografia segundo a Revista do Instituto
de Humanidades, do ano de 1906, de acordo com que BINDÁ (2008) e dois programas
de ensino de geografia encontrados nos Livros Collegio Nogueira: Vida Escolar de
1930 e no Livro de Partes de 1919 a 1923; e, por fim, a geografia e a formação cívicopatriótica dos discentes.
Segundo a Revista Escolar do Instituto (1906, apud BINDÁ, 2008), a
Geografia era ministrada na segunda, terceira e quarta classe do ensino primário, em
1906. De 1904 a 1911, a disciplina era vista no primeiro e segundo ano do ensino
secundário. Após a Reforma Rivadávia Correia, ela passou a ser ministrada na primeira,
na segunda e na terceira série do ensino secundário.
O Livro de Partes traz a disciplina geográfica sendo ministrada também na
segunda, terceira e quarta classe do ensino primário, em 1921 e no curso Médio, no
Colégio Nogueira. Infere-se que o Livro Collegio Nogueira: Vida Escolar de 1930 traga a
disciplina sendo ministrada no primeiro ano do ensino secundário (veremos a razão para
esta afirmação logo a frente).
Dentre as práticas pedagógicas inovadoras encontradas nas escolas destacase o ensino de geografia. Entendemos por prática pedagógica, neste aspecto, referente
ao ensino da disciplina, as formas pelas quais a mesma tornou-se assimilável por parte
dos alunos. Não houve uma mudança quanto aos conceitos geográficos ensinados, mas
na forma com que os docentes os levaram para os seus discentes e na forma como estes
aprenderam sobre aqueles.
Bindá (2008) explana que “A Geografia ministrada no Instituto de
Humanidades, seguindo a orientação moderna do ensino intuitivo, percorria sentido
contrário ao verbalismo e memorização...” (p.87). Isto pode ser visualizado antes da
Reforma de 1922, até mesmo antes da Reforma de Ensino Luiz Alves-RochaVaz, em
1925 quando os princípios modernos de educação lutavam para ser instaurados nas
escolas e na disciplina de geografia, por consequência.

As práticas, portanto, “não se limitavam à fastidiosa decoração de dados
estatísticos e de acidentes geográficos. Eram apresentados, para serem reconhecidos
pelos alunos, mapas dos Estados do Brasil, dos países da América e dos continentes”,
destaca Oliveira (1956, p.390) sobre o Colégio Nogueira. E eles faziam este
reconhecimento, como o mesmo acrescenta: “nas cartas, os alunos indicavam os limites,
as serras, os rios, os acidentes do litoral, a capital, as cidades principais, as vias de
comunicações, determinavam as coordenadas, avaliavam as distâncias, servindo-se de
escalas, aprendiam, enfim a ler o mapa” (OLIVEIRA, 1956, p.390). Isto nos demostra o
aguçado desenvolvimento das capacidades interpretativas e de percepção espaçotemporal dos alunos (ver figura 5).
Figura 5- Aula de Geografia no Instituto de Humanidades- [1904 a
1931]69.

Fonte: Foto presentes no Livro de Matrículas de 1904 a 1931 conforme pesquisado no Arquivo Público,
2015.
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Mendes (2012) usou outra fonte para se remeter a mesma imagem no seu trabalho, no entanto ela
indica que a foto foi tirada em 1892. O que, portanto, pode ser questionado, uma vez que se sabe que o
Instituto de Humanidade somente abriu as suas portas em 1904. Como em nossa fonte de pesquisa, o
Livro de Matrículas de 1904 a 1931, a presente foto não apresenta a data em que foi tirada, preferimos
deixar como o intervalo de tempo provável para a sua execução, os ano de 1904 a 1931, pois se refere ao
arquivo em que ela foi encontrada.

Sob a regência dos professores, os discentes realizavam atividades voltadas
para a construção de mapas e desenhos cartográficos. Uma dessas foi uma espécie de
mural em que os alunos desenharam o mapa do Brasil nas paredes do Salão Brasil do
educandário. A saber:
Se foi mesmo um tentamen, uma prova, o que propuzemos no começo deste
anno pela Revista Escolar, n.1:- traçar a carta Brazil na parede (a cal) do
salão principal das aulas – já é isso hoje uma realidade. Ali se acha
desenhada sobre uma projecção cylindrica a referida carta, com a área de
mais de 14m², desenhada a cores diferentes, destacando Estados, observando
os limites ultimamente fixados entre alguns. A sua escala é de ___1____.
1851850
O meridiano inicial é do Rio de Janeiro. Estão feitos os principais estudos de
hydrographia e orografia, situadas todas as cidades marítimas e determinados
portos do Brazil, conforme as coordenadas que publicamos na Revista de
agosto, extrahidas do Bureau dès Longitudes de Paris70.
O início deste trabalho teve logar em janeiro do corrente anno, com a
assistencia do professor, trabalhando coletivamente os alunnos em classe,
onde receberam as explicações da cartografia, sendo, depois, por partes, dia a
dia, continuado, mostrando constante aplicação especial vocação para este
gênero o alunno do 2° anno do curso secundário – Francisco de Moraes
Vieira (REVISTA ESCOLAR, 1906, p.10 apud BINDÁ, 2008, p.88).

Aliás, deve-se aos professores, de forma geral, no Brasil, nesta época, a
produção própria dos seus materiais de ensino, dos compêndios, manuais enfim. Muitos
deles eram usados por muitos anos e se tornaram oficiais, como já vimos.
As escolas adotaram alguns livros didáticos como suporte, mas as suas
maiores fontes de conteúdo pedagógico (sobretudo para o Instituto), do qual era
ensinado em suas aulas, se encontravam no Livro Anno Escolar e na Revista Escolar.
Neles estavam contidos a suma do conhecimento norteador de todos os cursos dos
colégios, ou melhor, “os elementos precisos para a iniciação dos conhecimentos
necessários aos diferentes cursos” (REVISTA ESCOLAR, 1906, p.1 apud BINDÁ,
2008, p.76). O primeiro corresponde a uma compilação das principais lições publicadas
na Revista. Fora publicado em 1908, 1910 e em 1921.
Nas duas primeiras edições a Geografia está presente, sendo como
integrante da segunda parte, das quatro partes do qual se dividiam o livro, na sua
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O Bureau dès Longitudes de Paris foi criado em 25 de junho de 1795 com o objetivo de melhorara
determinação da longitude no mar; para resolver problemas astronômicos determinando a longitude cada
vez com maior precisão. Fora encarregado de elaborar o Conhecimento do Tempo e desenvolvimento de
tabelas astronômicas, ele tinha sob sua responsabilidade o Observatório de Paris, o Observatório da
Academia Militar e todos os instrumentos astronômicos que pertencem à Nação francesa. Disponível em:
http://www.bureau-des-longitudes.fr/presentation.htm. Acessado em 10 de setembro de 2015 às
02hs54min.

primeira edição ou na segunda edição, integrando a terceira parte do livro junto com a
Corografia do Brasil. Houve quem criticasse o livro Ano Escolar dizendo que este era
apenas uma compilação enciclopédica (SILVA, 2010) ou quem o elogiasse dizendo que
nele veicularam “excelentes trabalhos” (ESPÍNOLA, 1991, p.93 apud MENDES, 2012,
p.244). A Revista Escolar era um periódico mensal, publicada de 1904 a 1914,
“direcionada aos discentes, docentes e público geral, continha a prática pedagógica e os
discursos cívicos-patrióticos que norteavam a formação discente do educandário
[Instituto]” (BINDÁ, 2008, p.76).
Os livros didáticos que estiveram presentes na rotina das escolas quanto à
disciplina de Geografia e que englobaram até outras matérias como civismo (alguns
destes) foram a obra de Virgílio Cardoso de Oliveira, “Pátria Brasileira”, de 1908 já
explanada por nós no segundo capítulo deste trabalho; a obra do professor Artur Thiré,
professor do Colégio Pedro II e do Instituto Nacional Bernardo de Vasconcelos, no Rio
de Janeiro - “Geografia Elementar para o Curso Primário”; a obra de Barão de Studart “Datas e Fatos para História do Ceará”; do autor Antônio Bezerra de Menezes, poeta
cearense - “Patriotas Cearenses”, “Notas de Viagens ao Norte do Ceará”, “O Ceará e os
Cearenses”.
Além desses, pode se somar a estas as encontradas como indicação de
estudo no programa de geografia do 1° Ano (não temos informações sobre o Curso, mas
pelo conteúdo infere-se que seja o secundário), encontrado no Livro Collegio Nogueira:
Vida Escolar de 1930. São eles: Carlos de Novaes, “Geographia Secundaria”; Raja
Gabaglia, “Praticas de Geographia”; Othelo Reis, “Europa, Ásia, África, Oceania e
América de hoje”; Monteiro e Oliveira, “Novo Atlas de Geographia, curso médio ou
superior” e “Mappas mudo das escolas – Planisferio, Europa, Ásia, África, Oceania e
América do Sul e paizes separados”, sem autor descrito.
Trataremos agora da apreciação do seguinte programa de ensino de
geografia do Colégio Nogueira:

Quadro 5- Programa de Geographia do 1° Anno do Colégio Nogueira
Geographia
1° Anno
Prolegomenos (10 lições)
1- A Geographia – Definições e divisões. Sua utilidade.
2- A Terra no Espaço – Forma; dimensões; movimentos.
3- O Systema Solar – Planetas, satélites. A Lua e suas phases. Dos systemas de Ptolomeu e Copernico.
4- O Universo – as nebulosas. As estrelas. As constelações; o Cruzeiro do Sul.

Parte pratica – Exhibição e explicação de diapositivos referentes aos pontos 2,3 e 4. Explicação dos
movimentos da Terra e das phases da Lua com auxilio do planetário e do tellurio. Realização da
experiencia do pendulo de Foucalt.
5- Orientação – Pontos cardeaes. Rosa dos Ventos. A bussola.
Parte pratica – Orientação por diversos processos. Manejo da bussola. Determinação do norte
verdadeiro (correção da declinação da agulha)
6- Circulos da Esphera Terrestre – Coordenadas geográficas; a Latitude e a Longitude. Fusos horarios; a
hora legal.
Parte pratica – Determinação da longitude e da latitude nos globos, nas cartas e na Terra. Exercicios
sobre fusos horarios.
7- Obliquidade da Eliptica – Desigualdade dos dias e das noites. As estações.
8- A reputação da Terra – Globos, cartas. Escalas. Diversas especieis de cartas. Projeções usuaes.
- Parte pratica – Exercicios sobre escalas. Representações do relevo do solo nas cartas; curva de nível;
normaes.
- 9- Representação dos demais accidentes; signaes convencionaes. Copia de cartas geográficas pelo
desenho. Manejo do pantographo. Construcção de cartas em relevo. Leitura das cartas e plantas:
avaliação das areas e distancias; manejo de curvimetro; interpretação dos signaes convencionaes;
orientação, exercicios convenientes.
- 10- A Representação Graphica – Dos factos geográficos; diagramas e cartogramas, diversas espécies.
GEOGRAFIA PHYSICA (12 LIÇÕES)
10- O Globo Terrestre Actual - Sua estrutura. Distribuição das terras e dos mares.
Parte Prática-Exhibição e explicação de diapositivos (schemas, perfis, cartas, diagramas) referentes ao
ponto.
11- O Elemento Solido da Terra- A crosta terrestre, sua composição; as rochas; os terrenos; as formações
superficiais; as jazidas mineraes. O relevo terrestre, sua formação; as dobras; os deslocamentos; as
erupções; a erosão. As montanhas; os planaltos; as pelniplanicies e as planícies; nomenclatura e
classificação.
Parte pratica – Experiencias relativas à forma de relevo. Projecção e explicação de diapositivos
adequados. Manuseio de amostras. Interpretação de storeogrammas.
12- O Elemento Liquido- os oceanos - A agua do mar. Os movimentos do mar; as vagas, as marés; as
correntes; a vida nos mares.
Parte pratica – Exhibição de diapositivos adequados. Manuseio de amostras.
13- O Elemento Gazoso – A atmosfera, A temperatura, influencias que a determinam. Os movimentos da
atmosfera; os ventos, classificação. A acção dos ventos no modelado da Terra. As dunas. Chuvas:
formação, distribuição e influencias. Climas: seus factores; classificação dos climas.
Parte Pratica- Manejo de instrumentos empregados no estudo dos climas (barômetros, pluviômetros).
Construcção de cartogramas e diagramas referentes ao ponto. Exhibição de diapositivos adequados.
14- As águas na Terra- Neve e geleiras. As aguas de infiltração e as fontes. As enxurradas; as torrentes;
os rios; seus typos; seus característicos. Os lagos, classificação dos lagos. A acção das aguas no
modelado da Terra.
15- As Costas- os diversos typos de costas, seu estudo. Relações do relevo com o litoral. As linhas.
Parte pratica- Experiencias sobre a acção das aguas no modelado da Terra. Exhibição de diapositivos
adequados. Manuseio de stereogrammas e amostras.
16- Os mineraes – A Vida Vegetal e a Vida Animal do Globo.
Parte Pratica - Exhibição de diapositivos adequados. Manuseio de Amostras. Construção de diagramas
e cartogramas referentes ao ponto.
GEOGRAPHIA POLITICA (5 LIÇÕES)
17- Raças-Linguas - Religiões- Classificação e distribuição geographica.
18- Formas Sociaes -Migrações-Causas e resultados . A colonização, Formação das cidades.
19-Actividades Economica – Criação. Agricultura. Industrias. Transporte. Commercio. O “factor
geográfico”.
GEOGRAPHIA GERAL DOS CONTINENTES (18 LIÇÕES)
20- Estudo ou descripção geral de cada continente na ordem seguinte: Posição, limites, dimensões,
Aspectos geral do relevo e do littoral.
Typos de clima. Hydrographia. Vegetação e animaes característicos. Populações. Divisão politica. Os

recursos econômicos.
GEOGRAPHIA REGIONAL (35 LIÇÕES)
Estudo ou descripção geral de cada continente na ordem seguinte:
Situação: limites; superficieis; aspecto geral do relevo. Littoral. Clima. Hydrographia. Vegetação.
População e principaes cidades. Governo. Recursos econômicos.
REGIÕES NORTE-AMERICANAS
21- América do Norte (Regiões polares, Canadá e Estados Unidos)
22- Indias Occidentaes (México, América Central e Antilhas)
REGIÕES SUL-AMERICANAS
23- Estados Septentrionaes (Colombia, Venezuela e Guyannas)
24- Estados do Pacifico (Equador, Perú, Bolivia e Chile)
25- Estados do Prata (Argentina, Uruguay e Paraguay)
REGIÕES EUROPEIAS
26- Europa Occidental (Grã-Betanha, França, Belgica, Hollanda)
27- Europa Meridional (Portugal, Espanha, Itália e os Balkans)
28- Europa Central (Allemanha, Austria, Suissa, Tchescoslovaquia, Hungria e Rumania)
29- Europa Septentrional (Russia, Polonia, Paises Balticos, Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca,
Islandia)
REGIÕES DA ÁSIA
30- Asia Oriental - (China e Japão)
31- Asia Meridional - (Indochina, Indostão e dependências)
32- Asia Occidental - (Persia, Arabya; Turquia, Syria e Palestina)
33- Asia Septentrional - (Siberia e mais dominios da Russia)
34- Insulindia - (Malasia, as Filipinas)
REGIÕES DA OCEANIA
35- Australasia - (Australia, Tasmania e Nova Zelandia)
36- Terras Oceanicas - (Melanesia e Micronesia)
REGIÕES DA ÁFRICA
37- África do Norte - (Egyto, Sudão, Lybia, Argelia, Tunisia e Marrocos)
38- África Occidental e Equatorial - (Regiões francezes, espanholas, ingleses, portuguesas e regiões
belgas: as ilhas oceânicas: Liberia)
39- África Oriental - (Abissinia:regiões italianas, francezas, britannicas e portuguesas)
40- África do Sul – (regiões portuguesas e britânicas; ilhas africanas do Oceano Índico)
REGIÕES OCEANICAS
No “estudo” ou na “descripção geral”, o professor examinará os elementos geographicos geraes
applicados à região considerada. Além disso, a cada região, fará pelo menos um “estudo especial”
examinando um aspecto interessante e proprio da região.
As aulas serão sempre dadas com o auxilio de cartas e numerosos deverão ser os exercícios de leitura das
mesmas e de esboços cartographicos e de mappa mudo, emprestando, assim, ao ensino um cunho
pratico.
Livros indicados:
Carlos de Novaes- Geographia Secundaria
Raja Gabaglia- Praticas de Geographia
Othelo Reis- Europa, Ásia, África, Oceaania e América de hoje.
Monteiro e Oliveira – Novo Atlas de Geographia, curso médio ou superior.
Mappas mudo das escolas – Planisferio, Europa, Ásia, África, Oceaania e América do Sul e paizes
separados.
Fonte: Livro Collegio Nogueira: Vida Escolar de 1930, adaptado pela autora.

Este programa foi o mais completo que encontramos nos arquivos. Este
documento é muito rico em detalhes que foram muito importantes para a nossa análise.
Na verdade, ele é idêntico ao programa de Geografia do Colégio Pedro II, após a
Reforma Luiz Alves-Rocha Vaz, em 1925. Acreditamos que o programa da escola seja
baseado nele. Apesar, de que, como afirmamos nada confirma isso no documento que

analisamos. Mas, o que nos leva a acreditar que este documento baseou-se no outro é o
fato deste ter sido encontrado no Livro Collegio Nogueira: Vida Escolar de 1930, ou
seja, cinco anos após a reforma. Assim a escola poderia tê-lo aderido sim, até pelo que a
lei estabelecia e como o professor Nogueira era conhecido por seguir as aspirações
nacionais, como outrora se adaptou as outras Reformas de Ensino Nacional, como a
Rivadávia, em 1912, quando dirigia o Instituto. Por que não poderia assumir esta que,
diferente das outras, desejou romper com o tradicionalismo reinante, alçando ideais de
modernidade e de patriotismo que ele tanto prezava?
Apesar do conteúdo entre os Programas de ensino de Geografia do Colégio
Nogueira e do Colégio Pedro II serem bastante semelhantes, entre eles haviam algumas
diferenças.
A primeira diferença se trata do aumento das lições relacionadas aos
respectivos temas: nas temáticas de Geografia Física, o programa do Colégio Nogueira
é bem mais expandido e bem mais detalhado quanto às suas lições.
Já, no tema de Geografia Política ocorre o inverso. Existem lições no
programa do Colégio Pedro II que o do educandário em estudo não contempla, tais
como as definições, o conceito da geografia humana, social, ou política; a geografia
econômica; os estágios e o conceito de civilização. Estes pontos e a própria temática,
para a análise de Rocha (2000) possuem um diferencial importante no tratamento da
geografia escolar moderna, na sala de aula. Para este conteúdo, segundo ele, o professor
deveria utilizar-se da antropogeografia ratzeliana nas suas apreciações. Deveria
enaltecer o aspecto humano e as relações deste com o meio físico, uma vez que para a
“moderna geografia era o homem o verdadeiro objeto do estudo geográfico”, assim
como “o papel do meio físico não pode ser secundarizado” (idem, p.100). Com uma
base antropogeográfica bem fundamentada permitiria posteriormente o aluno
compreender a relação homem/mulher e meio físico. Assim, ele poderia não mais
apenas memorizar definições, mas entender relações.
No entanto, o Colégio Nogueira, por algum motivo não explicito, não
adicionou estes pontos ao seu programa. Mas, por quê? Bem, os documentos e a
literatura não nos forneceram esta resposta de forma direta. Mas, sabemos que, apesar
do programa ter sido um modelo seguido a nível nacional, pela lei de equiparação, as
escolas privadas tinha certa autonomia para com as suas organizações pedagógicas.
Podendo, assim adequar a sua realidade àquela estabelecida a nível nacional ou não.

Por outro lado, infere-se, através do programa, que houve uma tendência a
se destacar na escola (também no Instituto) o ensino da Geografia física. O que pode ser
comprovado com a expansão dos conteúdos dos prolegômenos e da temática de
Geografia Física, por parte da escola e da maioria das atividades práticas do programa
se referirem a elas. Outro fato também é pela própria disposição de recursos didáticos
que a escola tinha. Como disse Mendes (2012) a respeito do colégio, “observamos
alguns instrumentos didáticos, recursos para compreensão dos conteúdos, que se
assentavam, sobretudo, no ensino da geografia física” (p.245). Dentre eles estão:
globos, mapas, cartas, plantas, quadro, o “crayon” – o giz- e desenhos feitos pelos
professores, principalmente para incentivar os alunos ao conhecimento da fauna e da
flora.
O estudo da fisiografia era base para que os alunos compreendessem as
causas dos fenômenos, bem como a sua classificação, não mais decorando, mas tendo a
oportunidade de interpretá-lo, como assegurou Rocha (2000, p.100).
Quanto às atividades práticas, chamou-nos atenção as repetidas expressões:
“exhibição e explicação de diapositivos referentes ao ponto”; “realização da
experiência”; “manejo”; “manuseio de amostras” e “interpretação”. Isto nos demonstra
o caráter positivista, cientificista predominante na época. E nos remetem ao que era
intuito da escola (também do Instituto), ao se basear no método intuito e prático,
“organizar o ensino das lições de forma lúdica e criativa, onde assim, os alunos
poderiam desenvolver seus dotes cívicos, morais e científicos, de maneira significativa.”
(BINDÁ, 2008, p. 79, grifo nosso).
Os estudos da astronomia trazidos nos prolegômenos continuam a ser um
sinal de que era importante, para dar início aos estudos gerais da Geografia, a concepção
da compreensão “do estudo da forma da terra, bem como os movimentos do planeta, a
fim de se compreender as consequências destes para as variações físicas das várias
regiões” (ROCHA, 2000, p.99). Herança da geografia clássica, reforçada pelo
positivismo, fixada por Delgado de Carvalho, o responsável pelo Programa de ensino de
Geografia do Colégio Pedro II. Para ele, o aprendizado da astronomia também era
importante para a orientação e coordenadas geográficas, necessárias para a confecção
dos mapas (idem).
Quanto às últimas temáticas, vimos que elas permaneceram inalteradas, ou
seja, iguais entre os dois programas de ensino. A análise geográfica nesta parte dos

programas seria iniciada pela fisiografia e depois iria para a antropogeografia, segundo
Rocha (2000). Assim, o aluno veria a descrição física dos continentes e depois
entenderiam as relações sociais entre as populações e os seus territórios. A divisão
colocada é regional e não uma divisão política do mundo. Passou esse a ser considerado
como moderno para o autor, em vista do olhar voltado para destacar as diferenças entre
cada região, consolidando, desta forma, o conceito de região natural. Para dar suporte a
esta análise e nas práticas em sala de aula é que são indicados os livros citados
anteriormente, como os “Mapas mudo” e os “Planisférios”.
Quanto ao ensino primário, o quadro 8 mostra o conteúdo do programa de
Chorographia do Brazil, no Colégio Nogueira, em 1921.

Quadro 6- Programa de Chorographia do Brazil, Curso Primario, 1921
Conteúdo
1° Ponto

Estados e Capitaes

2° Ponto

Situação das capitães

3° Ponto

Limites interestaduais

4° Ponto

Cidades principaes do Brasil, quanto ao seu comércio, situação em relação a seu Estado
e à capital de cada Estado por mais longiquas ou mais próximas; cidades fluviais e
lacustres, cidades serranas; cidades servidas por estradas de ferro; etc, etc. (Este ponto
deve ser dividido em lições, tantas quantas necessárias para o estudo completo da
chorographia).

5° Ponto

Rios: a) o maior de cada Estado; b) rios que exercem funções divisórias entre Estados
litoraneos c) rios interiores que exercem funções divisórias entre Estados e entre países
estrangeiros; d) rios que banham mais de um Estado; e) rios principaes e rios afluentes;
etc, etc

6° Ponto

Serras: a) as principaes de cada Estado; b) as que servem de limites entre Estado e países
estrangeiros; as mais altas; etc, etc.

7° Ponto

Ilhas: a) as de cada Estado; b) ilhas marítimas e ilhas fluviais;

8° Ponto

Cabos e pontas de cada Estado;

9° Ponto

Lagos, lagoas, e lagunas de cada Estado.

10° Ponto

Bahias, enseadas, etc.

11° Ponto

Analogias: entre cidades, Estados, capitães, rios, serras, bahias, ilhas, etc, etc.

Fonte: Livro de Partes de 1919 a 192, adaptado pela autora.

Destacamos nele o ensino de uma disciplina congênere a geografia, a
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Corografia . Na verdade esta disciplina era ensinada não só no ensino primário, mas
em outras modalidades de ensino, nos dois educandários. Entende-se por corografia:
A descrição de uma parte limitada da terra, como um Estado, uma província
etc. Quando a descrição se restringe ainda como à uma cidade, uma villa,
etc., designa-se com o nome de topografia. A corografia se divide em physica
e politica. Corographia physica trata das divisões naturaes do território, que
descreve, da sua configuração, da accidentação da superfície, das suas
producções, dos fenômenos meteorológicos que se dão na atmosfera, do seu
clima, etc.
A corographia politica estuda a sua classificação como Estado ou província,
as suas divisões legaes ou convencionaes, a sua população, condições Moraes
de seus habitantes, costumes, língua, religião, agricultura, indústria,
comercio, riqueza, vias de comunicação, instituições, legislações, historia,
etc. (CAVALCANTI, 1887, p. vij-viij apud MENDES, 2012, p.225)

A partir do conceito acima, conseguimos compreender o conteúdo contido
no quadro. O conhecimento corográfico trazia para os alunos o conhecimento do
território brasileiro, através do conhecimento dos seus estados e limites estaduais, bem
como a fisiografia do seu país para poder apreciar as suas potencialidades naturais, para
assim poder amá-lo e defendê-lo. O ideal contido por trás do conhecimento corográfico
era a geração do sentimento patriótico.
No quadro nota-se um caráter enciclopédico nas descrições dos conteúdos.
Cada ponto é detalhadamente descrito e há uma observação para que o ponto 4 seja
tantas lições quanto necessárias para que o estudo fosse feito de forma completa. Assim,
percebemos o rigor com que esta disciplina era ensinada. Mais uma vez, a diferença fica
por conta da forma com que o conteúdo é levado para os meninos, ou seja , do método
desenvolvido pela escola. No último assunto, é colocado para que seja feito entre os
pontos analogias. Diferente, de apenas lançar um conteúdo (que só de ler nos é
enfadonho) para os alunos para que eles memorizem, as analogias facilitam a absorção
dos conteúdos e a capacidade de interpretar e entender as diferenças entre as
características que concernem aos elementos da Corografia Politica (pontos de 1 a 4) e
os da Corografia Física (pontos de 5 a 10) do país.
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Mendes (2012) aborda que “partindo-se do contexto clássico, já existia outra dimensão do
conhecimento geográfico que se denominava corografia . E a partir dessa vertente, a geografia
aproximava-se em sua feitura com o conhecimento histórico. Por ser corografia, segundo a compreensão
de Capel (1981; 1989), um informe descritivo resultante da observação da investigação” (p.224, grifo do
autor). Além disso, ela acrescenta que a partir de 1491, houve uma classificação das ciências em que a
geografia fora indicada como inserida em mais de um grupo. O que explica autores como Tomas Hobbes
(1651) classifica-la como uma ciência da razão e da matemática e Francis Bacon (1623) indica-la como
integrante do grupo das ciências históricas.

Além dessa, outra ciência congênere a Geografia era ensinada nas escolas
no Brasil, sobremaneira no ensino secundário, inclusive nos educandários em estudo.
Era a Cosmografia que é um “estudo relacionado à compreensão da astronomia, com a
descrição matemática da Terra” (JÚNIOR, 1935 apud MENDES, 2012, p.225). Mendes
aponta que “ao aproximar a geografia da descrição matemática e física da Terra, estes
condicionantes lhe deram caráter mais exato tornando-se assim as primeiras referências
quando se pensava nesse saber até meados do século XIX” (MENDES, 2012, p.225,
grifo nosso).
Vestígios deste caráter descrito sobre a Corografia e a Cosmografia
permaneceram durante o inicio do século XX e foram pesquisadas por muitos
pesquisadores, inclusive cearenses e foram lecionadas nas salas de aula.
O caráter descritivo e até enciclopédico do estudo da corografia e da
cosmografia trazia também para o aluno aquela evocação clássica da geografia ou como
um saber ligado ao conhecimento histórico ou como um saber que os proporcionava –
localizar-se pontualmente nos lugares, com as latitudes e longitudes (MENDES, 2012).
A geografia se encontrara neste ponto de intersecção.

4.2.1 A geografia e a formação cívico-patriótica dos discentes.

O professor Nogueira, em seus educandários fez questão de mantê-los em
consonância com a ideologia cívico-patriótica, primada pela República. Como fora
colocado o desenvolvimento cívico, cientifico, moral estavam no mesmo patamar de
promoção dos alunos das instituições, bem como do alunado da cidade de Fortaleza.
Algumas práticas pedagógicas destas entidades somam-se as já mencionadas e
analisadas para poder compreendermos melhor o destaque que damos para estes
educandários, na compreensão da geografia escolar ministradas em suas salas de aula:
as sabatinas nos permitem compreender sobre a geografia e a formação cívico-patriótica
dos discentes. As práticas de conservação das datas cíveis, os préstitos escolares, as
excursões e os plebiscitos, nos permitem ter uma noção mais plena da própria formação
cívico-patriótica dos discentes (as sabatinas estão contidas dentro dessas).
As sabatinas consistiam em arguições realizadas aos sábados pelos
professores com o objetivo de recapitular a matéria estudada, através de perguntas e
respostas. Estas arguições também podiam ser feitas de aluno para aluno. A sabatina

analisada foi feita pelo próprio professor Joaquim Nogueira e diz respeito ao Colégio
Nogueira. O texto analisado (contido na figura 13) aponta que os alunos que
“não estudam pelo rotineiro, antiquado e prejudicial methodo de decorar
lições, demonstraram durante o torneio intelectual de sabbado grande
aproveitamento e revelaram-se sob o domínio de uma orientação pedagógica
forte e segura, que lhes obriga ao raciocínio, que lhes faz comprehender as
cousas para definil-as em palavras próprias.” (DIÁRIO DO ESTADO, 1920
apud Livro de Partes de 1919 a 1923, grifo do autor).

Dentre as matérias abordadas na sabatina está a Geografia. Na verdade, o
Livro de Partes traz as sabatinas como parte da rotina dos alunos. Era sempre realizada
aos sábados. As disciplinas de Corografia do Brasil e Geografia Geral eram cobradas
como roteiro de estudo delas, no curso primário e no curso médio, em outubro de 1921.
É observado no texto da sabatina de 1920, que os alunos possuem
conhecimento das constituições estaduais e federais. Além disso, os alunos deveriam ter
domínio completo do conhecimento dos “hinos da República, da Bandeira e Nacional;
saber, ainda, dissertar sobre os acontecimentos, datas, lugares e principais personagens
da história do Ceará e do Brasil, através de uma coerência cronológica” (BINDÁ, 2008,
p.100). Por isso, o ensino da História e da Geografia eram tão caros as duas escolas
neste aspecto. Os alunos, através destas duas disciplinas, poderiam fomentar efemérides.
Estas, por sua vez, eram publicadas no livro chamado Ceará-República.
Era comum se homenagear pessoas ilustres nas sabatinas. Numa prevista
para acontecer em outubro de 1921, seria dedicada ao Dr. Tomaz Pompeu Sousa Brasil.
Além disso, muitas destas pessoas e também famílias prestigiavam as arguições. Aos
alunos que melhor se sobressaiam nelas, eram condecorados com o Prêmio Instituto de
Humanidades, no Instituto de Humanidades. Ao que sabemos, nos livros analisados não
contem nenhuma informação referentes a nomes de prêmios no Colégio Nogueira, mas
consta que os melhores alunos, de uma forma geral, eram premiados, por diversos
aspectos como comportamento, por exemplo.
Fato que nos chamou atenção na leitura referente ao Livro de Partes foi a
importância dada às datas cíveis pelo Colégio Nogueira. Em todo o livro vemos que a
escola fazia questão de prestar tributos aos homenageados ou aos acontecimentos
referentes as datas, principalmente porque elas remetiam ao imaginário patriótico. Os
alunos iam cumprimentar o senhor diretor, por ocasião destas, e deixavam registradas as
suas assinaturas, como pode ser visto na figura 14. Algumas datas registradas no livro
são: 21 de abril- Dia de Tiradentes; Dia 13 de maio- Abolição da escravatura; 24 de

maio- Batalha do Tuiuty; 11 de junho- Batalha do “Riachuelo” (Figura 6); 14 de julhoConfraternização dos povos americanos; 07 de setembro- Independência do Brasil; 12
de outubro- Descobrimento da América. Nos textos das escolas, Tiradentes era
considerado um “proto-martyr” (1921, Livro de Partes) da Independência; “A imagem
dele deveria incentivar, nos estudantes, o apego ao passado pátrio [...], tornando-os
capazes de agir de acordo com as ideias republicanas” (BINDÁ, 2008, p.102).

Figura 6- Registro de visitação dos alunos em virtude da Comemoração da Batalha
do Riachuelo, 1921.

Fonte: Foto do arquivo pessoal de ESTEVAM (2015) conforme pesquisado no Livro de
Partes de 1919 a 1923, 2014.

Outro fato que comprova a importância dada a estas datas é a proposital data
escolhida para o nascimento da Revista Escolar, dia 14 de julho, dia da Queda da
Bastilha. “A escolha desta data teve um significado especial, pois, simbolizando o
ganho de liberdade do povo francês, devido a Queda da Bastilha, deveria despertar no
alunado o compromisso com a obtenção do saber, e as práticas das virtudes cívicas para
com a pátria e a família” (BINDÁ, 2008, p.111).
Os préstitos escolares (ver figura 7) eram desfiles realizados pelos alunos
por entre as ruas de Fortaleza, por ocasião da data de nascimento da Revista Escolar, 14
de julho. Estes eram eventos memoráveis, oportunidade única para difundir e fortalecer
o culto a pátria para a sociedade fortalezense, vivenciados pelo educandário. Nas ruas
desfilavam pelotões de alunos, que eram acompanhados de “cartazes, bandeiras,
estandartes, carros alegóricos, ricamente bordados com o símbolo da República e o
brasão do Estado do Ceará. Ao final dos desfiles, [...] o professor Joaquim da Costa
Nogueira convidava os alunos e seus familiares para retornar ao prédio do Instituto,
onde escutariam hinos, datas, palestras e frases” cheias de ufanismo (BINDÁ, 2008,
p.103).

Figura 7- Préstito Escolar [1904 a 1931]

Fonte: Foto presentes no Livro de Matrículas de 1904 a 1931 conforme pesquisado no
Arquivo Público, 2015.

Nota-se o caráter republicano forte na formação dos discentes do Instituto,
como nos trajes que envolvem a aluna e no simbolismo por ela representado, na figura
8. Para os positivistas, sobretudo para Comte, a República evocava um imaginário
feminino, como descreve CARVALHO (1990).

Figura 8- Aluna vestida de República carregando o estandarte do Instituto de
Humanidades, 1907.

Fonte: Foto presentes no Livro de Matrículas de 1904 a 1931 conforme
pesquisado no Arquivo Público, 2015.

Os plebicistos e as excursões eram práticas que propiciavam aos alunos do
Instituto o conhecimento dos seus deveres e direitos cíveis, assim como entender como
ocorriam as eleições para ocupações de cargos públicos e fazer com que eles também
tivessem uma noção prática do conteúdo estudado em sala de aula, possibilitando-os
“fazer observações diretas” (BINDÁ, 2008, p.89), respectivamente. As excursões,
geralmente, eram feitas para praças, museus etc.

4.3 OS PROFESSORES DE GEOGRAFIA
No seio das agremiações que efervesceram na cidade, nos fins do século
XIX e início do século XX, existiam homens que possuíam sede de conhecimento, sede
de produzi-lo e de repassá-lo. Muitos deles ingressaram no magistério e alguns deles
escolheram a Geografia como caminho de ensino e pesquisa.
No capitulo 2 vimos o histórico destas agremiações e as suas contribuições
ao pensamento geográfico. Estas contribuições têm nomes e dentre eles citamos, em
nível de Fortaleza e, consequentemente do Estado: Tomaz Pompeu de Sousa Brasil (o
Senador Pompeu), Tomaz Pompeu de Sousa Brasil Filho, Tomaz Pompeu de Sousa
Brasil Sobrinho, Barão de Studart, Antônio Bezerra de Menezes, Antônio Teodorico da
Costa Filho, Rodolfo Teófilo, Antônio Augusto de Vasconcelos dentre outros.
Como a presente pesquisa volta-se para compreender a geografia escolar de
Fortaleza de 1900 a 1930, destacando o Instituto de Humanidades e o Colégio Nogueira,
abordaremos sobre o papel do professor nestes ambientes de ensino, sobre a vida de um
dos colaboradores do Instituto e sobre a vida de um dos professores de geografia deste.
São eles: o Barão de Studart e Antônio Teodorico da Costa.
Os professores dos educandários (ver figura 9) formavam um corpo com
características voltadas para suprir as expectativas dos pais da escola, selecionadas pelo
próprio professor Joaquim Nogueira. São elas: boa conduta, pessoas distintas que
possuíam formações nas mais diversas áreas (o corpo docente da escola era composto
por engenheiros, militares, advogados enfim). Para o mestre-escola, seus docentes
deveriam ter a “robusteza, que lhe oferta-se o equilíbrio de suas faculdades físicas e
mentais [...] Os bons sentimentos [...] juízo exato [...] que o professor fosse enérgico e
exercesse autoridade, sem esquecer de ser flexível quando necessário” (BINDÁ, 2008,
p.93). Estas características pesavam sobre os professores no seu dia a dia,
principalmente quanto ao domínio de sala, como vimos nos Livros de Partes e no Livro
Collegio Nogueira: Vida Escolar de 1929 referentes ao Colégio Nogueira quando as
bancas e as aulas eram classificadas de acordo com o comportamento dos alunos.
Assim, em muitas páginas lemos as narrativas de desabafo e de indignação dos mesmos
nas aulas. Pois, ora elas eram sofríveis ou pouco sofríveis ou regulares como estava
registrado.

Figura 9- Corpo Docente e Alunos Auxiliares do Instituto de Humanidades [1904 a
1931]

Fonte: Foto presentes no Livro de Matrículas de 1904 a 1931 conforme pesquisado no Arquivo Público,
2015.

O mestre-escola incentivava aos seus docentes a terem um conhecimento
cultural apurado, domínio das técnicas pedagógicas, entendimento do método intuitivo,
inclusive do entendimento intuitivo dos discentes, favorecendo ao docente conhecer as
capacidades individuais dos alunos. Estes aspectos são perceptíveis nas práticas
pedagógicas do Instituto de Humanidades e do Colégio Nogueira, bem como é notório
nos exercícios referentes às partes práticas do Programa de Geografia analisado,
principalmente quanto ao domínio de técnicas. Neste sentido, às escolas foram
conferidas práticas didáticas modernas, uma vez que, na época a transposição didática,
ou seja, os meios com os quais o saber de referência – a geografia científica- seria
ensinado na sala de aula – a geografia escolar 72 cabia aos professores, praticamente.
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Infere-se que na prática este processo aconteceu tal qual está descrito no texto acima, mas quanto ao
“período de consolidação da geografia enquanto ciência e enquanto disciplina escolar foi um longo
processo no qual essas duas esferas em alguns momentos relacionavam-se. Esse movimento, que se
iniciou com a legitimação da institucionalização da geografia científica através da disciplina escolar,
passa por uma inversão, em que se pode percebe implicitamente a ideia de transposição didática, a
primeira
legitimando
a
segunda”
(CARVALHO,
2012,
p.103);
Ver
http://slideplayer.com.br/slide/2262868/. Acessado em 17/09/2015 às 03hs04min.

Eles adaptavam os conteúdos para melhor ensina-los, o que poderia ser feito através da
elaboração de manuais, compêndios enfim. Por isso, muitos deles recorriam ao que era
mais fácil, a memorização como recurso didático enquanto outros ousavam em buscar
métodos mais modernos, como o método intuitivo.
Os colaboradores do Instituto eram pessoas ilustres da cidade. Eles
colaboravam com a escola através da sua presença nos eventos que ela promovia como
as sabatinas, os préstitos escolares, também na entrega de prêmios aos alunos, doando
livros, escrevendo na Revista Escolar enfim. Por meio deles a escola mantinha-se
informada sobre o que acontecia no Brasil e em outros países a respeito da educação,
das ideologias, da filosofia, da política, da cultura (BINDÁ, 2008).
Um dos colaboradores mais importantes da escola e um dos nomes mais
renomados da geografia cearense era o médico Guilherme Chambly Studart (ver figura
18), posteriormente conferido pelo Papa Leão XIII, a titulo de Barão de Studart. Filho
do 1°Vice- Cônsul Britânico do Ceará, John William Studart e de Leanicia de Castro,
nasceu em Fortaleza em 1856. Começou a estudar no Ateneu Cearense; aos doze anos
viajou para Bahia a fim de realizar o seu curso de humanidades no Ginásio Baiano, em
1868. Lá, então, foi lente das disciplinas de História e Geografia do Brasil e Inglês.
Logo depois, ingressou na faculdade de Medicina na Bahia, aos 16 anos, em 1872.
Guilherme realizou vários trabalhos filantrópicos e sociais por isso, recebeu
do Vaticano, em 1900, o titulo de Barão73. Era católico fervoroso. Era amante da
História e da Geografia do Ceará e sobre elas deleitou anos de estudo. Sua contribuição
a esta última se estende por uma longa bibliografia: Descrição do Município de
Barbalha (1888), O Rio Ceará (1889), A Corografia do Brasil de Moreira Pinto na parte
relativa ao Ceará (1893), Achegas à Geografia do Ceará (1906), Resenha de Cartas e
Mapas do Ceará (1906); Climatologias, Epidemias e Endemias do Ceara (1909) entre
outros74.
O Barão participou de um leque de arregimentações intelectuais locais,
nacionais e internacionais, tais como do Instituto do Ceará, o qual dedicou a maior parte
do seu tempo - o próprio Instituto ficou conhecido como a “casa do Barão” (AMARAL,
2002); Clube Literário do Ceará; Academia Cearense de Letras (fundador); Sociedade
Cearense Libertadora (fundador); membro correspondente dos Institutos Históricos e
Geográficos do Pará, do Piaui, de Alagoas, do Maranhão, do Espirito Santo; membro da
73
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Mais informações ver Studart, 1956.
Mais informações ver Apontamentos Bibliografia Barão de Studart, 1956; Amaral, 2002.

SGRJ, membro da Societé de Geographie de Paris e do Havre; membro da Sociedade de
Ciências Médicas de Lisboa; membro da Academia de Físico-Química Italiana, de
Palermo; membro da Societé Académique d’Histoire Internacional de Paris; membro do
Conselho Metropolitano da Sociedade de São Vicente de Paula dentre outras.

Figura 10-Barão de Studart

Fonte: O Nordeste, 2015

Sua contribuição para a geografia cearense deu-se através da sua atuação
como um todo com as publicações, com a participação em arregimentações, com as suas
pesquisas e também sendo examinador de bancas de concursos para professores, nas
disciplinas de Geografia e Cosmografia e nos processos de admissão de candidatos às
sociedades de geografia e história em outras províncias do Brasil (MENDES, 2012).

A riqueza das suas produções contemplou, sobretudo, a geografia local.
Amaral (2002) aborda os estudos referentes à história e a geografia do Barão sendo
realizado em “degraus por onde se desenvolve a ‘cearensidade”75 (p.41).
Elemento que torneou todos estes degraus foi a natureza e, de forma
destacada pelo autor, a questão da seca como fator responsável pela formação do
“caráter e darão ao cearense a dignidade de quem sabe como é sobreviver num meio
agreste, privado de todos os confortos” (AMARAL, 2002). Ao modo com que o Barão
organizou estes degraus foi lhe dado uma influência positivista, chamada pelo autor
citado, de “movimento ascendente” (idem) que foi somado à concepção heroica do
cearense como sujeito histórico. Além disso, nos estudos da metodologia contida no
livro do Barão de Studart, a Geographia do Ceará (1924), vê-se a influência da
Geografia Regional La Blacheana. Nele, o seu autor se utilizou de uma pesquisa
baseada em documentos e nas leituras de viajantes, botânicos e naturalistas. Estes
últimos foram importantes na análise da paisagem física cearense, tais como George
Gardner, Tomas Pompeu Sousa Brasil, Adolfo Ducke entre outros.
Segundo Bindá (2008), a colaboração do Barão ao Instituto se deu através
da sua presença nos eventos do educandário, nas sabatinas, como membro de bancas e
através de palestras por ele ministradas.
O Instituto também teve, como lentes de geografia, os senhores Joaquim
Pimenta e Orlando Correa, segundo Bindá (2008). Na análise do documento do Livro de
Partes encontramos o nome do professor de Geografia e de História do Colégio
Nogueira, em 1923, chamado de Joaquim Vianna, mas não conseguimos mais
informações do que isso referentes a ele.
Dentre os professores do Instituto destacamos o engenheiro Antônio
Teodorico da Costa Filho (ver figura 19). Resolvemos destacá-lo, devido a sua
importante participação em arregimentações intelectuais na cidade e a sua luta pela
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Eis os degraus: “Em primeiro lugar, há a aventura mágica da fundação do Ceará sob os auspícios do
capitão Martim Soares Moreno, que floreada com a narrativa de José de Alencar em Iracema nos dá o
mito de fundação: a fusão de duas raças, o português e o índio (STUDART, 1903). Após, a formação da
religiosidade católica, logo de início marcada pelo signo da tragédia: o trabalho missionário dos padres
Luís Figueira e Francisco Pinto, este último devorado por índios antropófagos. Há as revoluções de
1817 e 1824, lugares da afirmação do caráter do cearense, aquele que se insurge contras as
injustiças do mundo. E o círculo se fecha com a abolição da escravatura no Ceará – ponto mais alto
da aventura cearense na história da civilização. Contornando tudo isso, temos a natureza e suas
intempéries, como a seca, que formarão seu caráter e darão ao cearense a dignidade de quem sabe como é
sobreviver num meio agreste, privado de todos os conforto (AMARAL, 2002, p. 41-42).

valorização do ensino de Geografia através das críticas ao estado em que se encontrava
o ensino dessa disciplina durante a Primeira República e as suas publicações. Além
disso, percebemos em nossa pesquisa que o nome deste professor é pouco aprofundado
entre os nomes dos professores de Geografia, dentro do nosso recorte temporal.

Figura 11-Aula de geografia, professor Dr. Antônio Teodorico da Costa Filho no
Instituto de Humanidades [1904 a 1931]76

Fonte: Foto presentes no Livro de Matrículas de 1904 a 1931 conforme pesquisado no Arquivo Público,
2015.

Antônio Teodorico da Costa Filho nasceu em agosto de 1861. Fez seus
estudos preparatórios em Fortaleza e logo depois, em 1878, aos 17 anos, matriculou-se
na Escola Politécnica, no Rio de Janeiro. Em 1884, tornou-se Engenheiro Civil.
Trabalhou na Estrada de Ferro da Bahia, em 1886 e na Estrada de Baturité. Foi
tesoureiro das Sociedades Abolicionistas da Escola Politécnica e Cearense com sede no
Rio de Janeiro. Colaborou com a Revista Politécnica, do Rio e da Galeria Cearense, em
Fortaleza e em jornais. Além disso, foi membro da Academia Cearense de Letras, do
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A utilização do conteúdo que está entre colchetes justifica-se aqui pelo mesmo argumento referente à
figura 5.

Instituto do Ceará, do Instituto Politécnico. O engenheiro, também foi professor da
cátedra de Geografia e Corografia do Brasil, no Liceu.
Dentre os seus trabalhos destacamos77: Projeto de esgotos para a mesma
cidade; Saneamento de Fortaleza, capital do Ceará (1899); Lyceu do Ceará (Discurso,
1904); O cometa Halley (1910); O eclipse Solar (1912); O operário como fator do
progresso universal (1926); O ensino secundário (1927); A Geographia. Sciencia de
universal utilidade. Critica do seu estado actual (1909). Estes últimos nos chamaram
atenção devido ao teor crítico contido neles. O primeiro foi abordado no capitulo 2,
referente a Reforma Luiz Alves-Rocha Vaz.
A publicação A Geographia. Sciencia de universal utilidade. Critica do seu
estado actual, trata-se de um texto apresentado no Congresso de Geografia em 1909, no
Rio de Janeiro, idealizado pela SGRJ (como já falamos), evento em que trabalhos e
assuntos importantes referentes a esta ciência foram tratados. Nesta crítica, o professor
demonstra o seu profundo conhecimento sobre a ciência em estudo, traça um apanhado
histórico desta e propõe um programa de ensino para se desenvolver nas escolas de
ensino secundário do Brasil.
O texto é bastante longo e na sua maior parte o autor descreve sobre a
história da geografia, seus autores e seus desdobramentos do Brasil e no mundo. Neles
ele encontra artifícios para poder criticar o atual estado de ensino da disciplina (em 1909
cujo contexto era o da Reforma Epitácio Pessoa-1901 e dos tramites de
desenvolvimento da Reforma Rivadávia Correa-1911) e para poder justificar a sua
sugestão de programa de ensino.
Na sua introdução o autor mostra o seu profundo conhecimento sobre as
ciências gerais e coloca o homem como mártir do progresso ao desbravar os caminhos
desconhecidos do mundo e revelá-lo como luz, através das suas descobertas científicas.
Ele cita nomes como Galileu, Copérnico, Kleper, Newton, Erastóstenes, Hiparco,
Estrabão e outros notáveis. Ele não deixa de citar os nomes importantes da
sistematização da geografia moderna, Humbolt e Riter e sobre eles assina que:
Humboldt, o sabio prussiano, o soberano pontifice que «colligiu as lettras
soltas e dispersas deste sublime alfabeto da Natureza >> no seu Kosmos,
Biblia do Universo physi co [...]; Ritter, o consumado scientista allemão com
a sua obra colossal Erdkunde Sciencia da Terra cujo titulo completo e
expressivo é Geographia Universal comparada, considerada como base das
Sciencias phisicas e históricas em que a Geographia se dá novas feições,
77
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novos moldes, nova orientação, onde se faz a systhematisação scientifica
desta sciencia como determinam a civilisação, e as exigencias dos tempos
actuaes (COSTA, 1909, p. 109).

O engenheiro expôs em seu texto a sua visão do que para ele era a Geografia
alegando que ela era mais positiva que a Matemática. Ela é
sciencia que nada inventa, contentando-se em comprehender, classificar e
descrever [...] não discutindo phenomenos, nem admittindo controvérsias de
theorias engenhosas ou falsas, porque só trata do que existe tangivel,
perceptivel pelos nossos sentidos.>> (COSTA, 1909, p.112).

Além disso, elucidou que a geografia liga-se a todas as ciências e por isso é
considerada como ciência de utilidade universal, ciência que “condensa e resume todo
saber humano” (COSTA, 1909, p.113). A geografia é ciência que deve levar o homem a
“conhecer, pois, o solo em que piza com todos os seus multiplos [...] aspectos [...], os
mares que as recobrem [...]; a atmosphera invadindo mares e terras, as acções reciprocas
desses diversos elementos e as consequencias que resultam para o homem [...]”
(COSTA, 1909, p. 111). Estes aspectos eram necessários serem conhecidos em nível de
Brasil, devendo se tratar da chamada por ele de Geografia Pátria que seria a própria
Chorographia do Brasil. No nosso país, há quem soubesse mais sobre a geografia da
Europa do que do próprio país, por isso o professor defende esta nomenclatura
geográfica referente a Corografia do Brasil.
Ele explana sobre o nível de conhecimento da Geografia Pátria - ele a
coloca neste contexto como “«base de toda a educação nacional bem dirigida»”
(COSTA, 1909, p.125) - dos alemães e dos franceses e enaltece os seus conhecimentos
sobre os seus próprios territórios e a importância do conhecimento geográfico para a
defesa deles, a final foi pela importância dada por estes países a este conhecimento que
eles se tornaram os dois grandes pólos pioneiros das teorias basilares do pensamento
geográfico moderno: o Determinismo e o Possibilismo. Este conhecimento era
repassado através do ensino e que no Brasil não passava de enumerações decorativas
por parte dos alunos. A partir destes argumentos e com um duplo objetivo: expandir e
qualificar o conteúdo do programa de geografia do ensino secundário e dar um cunho
mais prático ao ensino de geografia brasileiro, foi que o engenheiro propôs seu
programa, utilizando-se do espaço que o Congresso o oferecia. Ao final do texto

mostrou-se aberto a críticas e reformulações da sua proposta que por sinal era bem
extensa78.
Ao que parece sua proposta não foi aceita pelo governo, pois logo depois
em 1927, o professor fez outro texto com críticas e sugestões sobre o tratamento dado
ao ensino secundário no Brasil, enviado ao parlamentar Dr. Henrique Dodsworth.
Para o Instituto de Humanidades, o professor colaborou proferindo
palestras, escrevendo artigos na Revista Escolar. Foi professor de Geografia e dentre as
suas palestras proferidas destacam-se as intituladas: A mulher: o que foi e o que deve
ser; O homem e o progresso de sua locomoção, dentre outras (BINDÁ, 2008).
O intuito de trazer estes dois personagens tão caros à geografia
fortalezense, cearense, e também a nível nacional e internacional (como o Barão de
Studart), é compreendermos como a geografia era produzida, ensinada nas salas de
aulas por sujeitos que não eram geógrafos de formação (como os próprios Humbolt,
Ritter e outros). Mas, que se dedicaram interinamente a estudar esta e outras ciências.
Nota-se pelos seus feitos, e pelos conteúdos de seus trabalhos, que eles bebiam das
fontes intelectuais que difundiam este conhecimento pelo Brasil e pelo mundo.
Prezando pelo ideal da identidade cearense, do apreço pelo regionalismo, e pelo
patriotismo propriamente dito.
Além disso, Mendes (2012), afirma que nos fins do século XIX e início do
século XX, o número de pessoas formadas era muito baixo, visto que somente os
abastados tinham acesso ao ensino superior. Assim, esta minoria docente acabava dando
conta de várias disciplinas, incluindo a Geografia e suas congêneres.
Em suma, notamos tudo isso acontecendo num período em que a Geografia
não tinha sido institucionalizada enquanto disciplina acadêmica. Assim, o que era
produzido, pesquisado e ensinado embora não fosse instituído como saber acadêmico
poderia ser considerado como Geografia, pois, para Moraes (2005):
A Geografia, tal como é concebida [...], emerge em todas as épocas históricas
e em todas as sociedades, pois reflete a relação inelutável dos seres humanos
com o meio que os abriga. Pode-se, portanto, dizer que em qualquer período
da história e em qualquer agrupamento humano existe geografia [...]
(MORAES, 2005, p.24)
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O conteúdo do programa nos é bem parecido com o do Colégio Pedro II, em 1925, mas ele é ainda mais
cheio de detalhes. O que nos chamou atenção foi a presença de uma Lição sobre: “Historia da
Geographia; conhecimentos dos Antigos; periodo da Idade media e moderna; Historia dos grandes
descobrimentos.; Epocha contemporânea” (COSTA, 1909, p.131), por tratar-se de um tópico voltado
somente para a história da ciência.

O papel desempenhado pelos sujeitos aqui citados e por muitos outros que
não couberam nesta pesquisa foram de fundamental importância para entender o que
Moraes (2005) afirma acima, pois eles foram protagonistas deste processo na cidade.
Além disso, entidades como os educandários estudados podem ser considerados como
espaços privilegiados em que se pode compreender um pouco como a ciência geográfica
se impunha na sala de aula e como ela pôde se tornar perceptível e assimilável pelos
alunos em um contexto de enciclopedismo dominante.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considera-se, portanto que a Geografia escolar ministrada nos educandários
Instituto de Humanidades e no Colégio Nogueira respondeu positivamente aos anseios
patrióticos republicanos almejados pela cidade de Fortaleza e pelo país, ao mesmo
tempo em que formava um alunado pronto para interpretar os conceitos desta disciplina
através do uso de modernas práticas pedagógicas e do método intuitivo e prático. Estas,
por sua vez, se destacavam em meio ao ensino mnemônico dominante.
Assim vemos, como foi possível vivenciar uma realidade escolar geográfica
moderna, mesmo antes da implementação de Reformas com este intuito no país.
A Geografia refletiu e foi agente das aspirações nacionais e internacionais e
locais. Esta instrumentalizou o conhecimento acerca do território brasileiro e cearense,
através das suas arregimentações intelectuais, cientificas e culturais como o IHGB,
SGRJ, o Instituto do Ceará e a Academia Cearense de Letras. Sem deixar de citarmos os
sujeitos colaboradores para a produção e fomento do pensamento geográfico,
participantes destas, agentes ativos na cidade como o Barão de Studart e o professor
Teodorico da Costa. Destarte, a geografia produzida encontrou a sua via de legitimação:
a geografia escolar em que alguns destes agentes dedicaram-se.
Finalmente, o que pudemos visualizar é uma colcha de retalhos em que o
contexto histórico da cidade, do país, as tramas políticas, as esferas sociais, ideológicas,
culturais e o próprio fomento epistemológico da ciência geográfica no período são
costurados através da geografia escolar.
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ANEXOS

ANEXO A- Capa “Folheto Propaganda” do Colégio Nogueira em 1929

Fonte: Fotos do arquivo pessoal de ESTEVAM (2015) conforme pesquisado no Livro Vida Escolar do
Collegio Nogueira de 1929

ANEXO B – Matrículas do Instituto de Humanidades de 1904 a 1914

Ano

Meninos

Meninas

Total

1904

42

_

42

1905

135

_

135

1906

273

_

273

1907

278

_

278

1908

218

_

218

1909

153

_

153

1910

161

_

161

1911

115

_

115

1912

60

_

60

1913

58

_

58

1914

55

_

55

Fonte: Livro de Matrículas do Collégio Nogueira de 1904 a193, adaptado pela autora

ANEXO C- Matrículas do Colégio Nogueira de 1918 a 1930

Ano

Meninos

Meninas

Total

1918

80

_

80

1919

120

_

120

1920

108

2

108

1921

129

2

129

1922

127

1

127

1923

155

_

155

1924

229

_

229

1925

242

_

242

1926

232

_

232

1927

190

_

190

1928

147

9

156

1929

164

13

177

1930

161

9

170

Fonte: Livro de Matrículas do Collégio Nogueira de 1904 a1931, adaptado pela autora

ANEXO D – Determinação de instituição de cargos aos alunos internos do Colégio
Nogueira, 1921

Fonte: Fotos do arquivo pessoal de ESTEVAM (2015) conforme pesquisado no Livro Vida Escolar do Collegio
Nogueira de 1929

ANEXO E – Programa de Ensino de Geografia do Colégio Pedro II após a
Reforma Luiz Alves-Rocha Vaz, 1925

Fonte: ROCHA (2000)

ANEXO F – Colégio Nogueira, Sabatina-1920.

Fonte: Fotos do arquivo pessoal de ESTEVAM (2015) conforme pesquisado no Livro de Partes de 1919
a 1923, 2014

