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THOMAZ ESPINDOLA E A GEO-
GRAFIA ESCOLAR DO IMPÉRIO 

BRASILEIRO

Uma análise do compêndio Elementos de 
Geografia e Cosmografia oferecidos à 

mocidade alagoana (1885)1

Edgleide de Oliveira Clemente da Silva

Introdução

Este capítulo particulariza uma reflexão acerca da terceira edição 
do compêndio Elementos de Geografia e Cosmografia oferecido à 
mocidade alagoana (1885)2, destinado aos alunos do Liceu (criado 
em 1849) e da Escola Normal de Maceió (criada em1869). Essa 
obra foi publicada pelo médico alagoano Thomaz do Bomfim 
Espindola (1832-89), o qual se tornou um expoente intelectual, 
consultado para propor mudanças no ensino brasileiro por meio 
da elaboração dos pareceres da “Reforma do ensino primário e vá-

1 Versão modificada do texto apresentado no VII Congresso Brasileiro de His-
tória da Educação. Cuiabá, UFMG, 20 a 23 de maio de 2013

2 A primeira edição desse compêndio foi lançada no ano de 1860 pela editora 
de TVP da Gazeta de Notícias de Maceió. Também destaco que, diante do ex-
tenso título da obra, por vezes, ela será mencionada ao longo do texto como: 
Elementos de Geografia (1885).
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rias instituições complementares da instrução pública” (1882) e 
da “Reforma do ensino secundário e superior” (1883), juntamente 
com Rui Barbosa e Ulysses Vianna.

Thomaz Espindola concluiu o curso de Medicina e Cirurgia 
na Bahia, em 1853, com a tese Dissertação inaugural acerca da in-
fluencia progressiva da civilização sobre o homem. Em 1858, assu-
miu interinamente a cadeira de Geografia, Cronologia e História 
no Liceu alagoano, atuando também como professor de Higiene 
do Liceu de Artes e Ofícios, fundado em 1884. Além de exercer 
o cargo de professor, Espindola foi diretor geral de estudos por 
três anos consecutivos, de 1866 a 1868. Na condição de político 
e integrante do Partido Liberal de Alagoas, ocupou os cargos de 
deputado provincial entre os anos de 1860-61, 1864-65 e 1866-67, 
e de deputado geral nas legislaturas de 1878 a 1881 e de 1881 a 
1884. Ainda no cenário político, chegou a atuar como presidente 
interino da província de Alagoas, nos mandatos de 1867 e 1878.

Na condição de médico3, publicou a obra Profilaxia do “colera 
morbus” epidemico: sintomas, tratamento curativo desta molestia, 
dieta, convalescencia, considerações gerais e clinicas (1862), e, du-
rante a ocupação do cargo de diretor geral de estudos, escreveu os 
Relatórios da instrução publica e particular da província das Ala-
goas (1866, 1867 e 1868), nos quais avalia a situação escolar de 
Alagoas4. Há também a obra geográfica Geografia alagoana ou des-

3 Nesse campo, ocupou os cargos de Inspetor de Saúde Pública e Provedor do 
Porto, Comissário Vacinador e Médico Consulente do Hospital Regional de 
Maceió.

4 No cargo de inspetor geral de estudos, cabia a Espindola sistematizar os da-
dos de todas as escolas particulares e públicas alagoanas e encaminhá-los ao 
presidente da província, constituindo duas formas de avaliar a educação: a 
importância do lugar social ocupado e da história de vida de cada um.
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crição fisica, politica, historica da provincia das Alagoas, publicada 
em duas edições (1860 e 1871).5

Atualmente, tem-se produzido um número expressivo de pu-
blicações sobre a análise histórica de determinados livros didáti-
cos no Brasil, estejam eles concentrados no período Imperial ou 
Republicano, os quais considero importantes fontes de pesquisa 
para se compreender como, quando e de que forma os saberes cir-
culavam dentro e fora da escola. Como afirma Corrêa (2000, p. 
13), os livros didáticos funcionam como “veículos de circulação 
de ideias que traduzem valores”, supostamente capazes de modelar 
os sujeitos.

Segundo Espindola (1885), a terceira edição da obra Elementos 
de Geografia estava “mais correcta e de accordo com os progres-
sos da ciência” (p. 4). O que significa dizer que o saber geográfico 
contido em sua escrita cumpria uma dupla função: preparar os 
sujeitos para zelarem pela integridade geográfica do país, estabe-
lecendo uma relação íntima com o poder político; e absolutizar a 
ciência geográfica como modeladora das demais ciências que des-
pontavam à época, fossem elas humanas, físicos ou naturais, colo-
cando-a na condição de saber único e verdadeiro.

Portanto, o objetivo deste capítulo é compreender qual era 
o(s) saber(es) geográfico(s) veiculado(s) na obra citada. Para tanto, 
utilizo as contribuições de Vesentini (1994), Rocha (1996), Toni-
ni (2003) e Pessoa (2007) sobre a história da Geografia, a fim de 
compreender como esse conhecimento surge e ganha espaço nas 
escolas, desde a Antiguidade, com a denominação de Geografia 
Clássica, até a sua consolidação como Geografia Moderna.

5 Segundo Barros (2005, p. 541), Espindola também é autor de dois relatos de 
viagens, os quais ainda não foram encontrados. São eles: “Descrição das via-
gens do Dr. José Bento Cunha Figueiredo Júnior ao interior da Provincia de 
Alagoas” (1870) e “Viagem do Presidente da Provincia Francisco de Carvalho 
Soares Brandão a Povoação de Piranhas e Paulo Afonso” (1878).
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Desse modo, o texto está desenvolvido em três tópicos. No 
primeiro, apresento um breve estudo da trajetória intelectual de 
Thomaz Espindola e sua relação com o campo da educação e da 
política, o que possivelmente influenciou na escrita da sua obra 
e o destacou como autor. No segundo tópico, abordo quais eram 
os principais conhecimentos geográficos defendidos por ele e para 
quem eram destinados. Na última parte, detive-me a analisar o 
capítulo “Geografia Política”, de sua obra Elementos de Geografia, 
no qual ele apresenta as noções de civilização e nação.

A trajetória intelectual de Thomaz Espindola

A escrita dos homens do Império era marcada por uma larga for-
mação intelectual de cunho humanístico. A produção de uma 
obra didática não tocava apenas nas especialidades de uma área, 
mas num conjunto delas, desde cultura, religião, política e edu-
cação até os aspectos mais instrucionais dirigidos aos professores. 
Essa vasta formação intelectual também era reflexo do lugar social 
que autores como Thomaz Espindola ocupavam nas províncias, a 
exemplo de suas simultâneas funções como médico, professor e 
político.

A interpretação das questões sociais da província das Alagoas 
passava pela escrita de alguns poucos homens de letras que, não 
por acaso, pertenciam à elite econômica e política de Alagoas. 
Eram esses senhores letrados que também faziam parte do profes-
sorado liceísta, adquirindo privilégio na publicação de compên-
dios e periódicos. Espindola também fazia uso da prerrogativa de 
principal redator do jornal O Liberal, fundado em 12 de abril de 
1869, no qual publicava suas ideias sobre a escolarização alagoana 
(Barros, 2005, p. 542).

Suas reflexões atraíram admiradores, a exemplo do historiador 
Lima Junior (1972, p. 1), que o considerava “homem austero, culto, 
brilhante, de aprimorada educação”. Sua forte influência no cená-
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rio sociopolítico da província alagoana serviu de referência para 
as camadas mais elitizadas da época: “[...] ele era a expressão clara 
do intelectual de sua época, chamado a falar e a ocupar os mais di-
versos lugares no corpo social, assim se compreende a condição de 
professor, médico, geógrafo, historiador, inspetor e parlamentar” 
(Madeira e Silva, 2011, p. 7).

Na Assembleia Provincial, Espindola envolveu-se na defesa da 
não extinção do Liceu alagoano, no qual foi lente de Geografia 
(Barros, 2005, p. 541). Na 3.ª discussão do projeto financeiro des-
sa mesma Assembleia, o jornal Diário das Alagoas, de 19 de julho 
de 1861, publicou as considerações de Espindola sobre o ensino de 
Geografia:

Senhor presidente, tratando de demonstrar a grande utili-
dade da geographia, disse-o o dr. Pompeo, e disseram mui-
tos outros litteratos: ‘Assim como a historia nos faz contem-
poraneos de todos os sucessos e de todos os grandes homens, 
a geographia nos faz cosmopolitas ou concidadãos de todos 
os povos: Ella é peristilo dos conhecimentos humanos, a 
porta que dá entrada para o mundo civilizado. E Cousin 
disse-o: - Dái-me a carta de um paiz, sua configuração, seu 
clima, suas águas, seus ventos e toda a sua geographia phy-
sica; informai-me de suas producções naturais, de sua flo-
ra, de sua zoologia &c.; e eu me comprometo a dizer-vos a 
priori qual será o homem desse paiz e que lugar gozará na 
historia, não accidental, mas necessariamente, não em tal 
epoca, mas em todas as epocas; enfim a idea de que este paiz 
é destinado a representar’ (n. 163).

Espindola foi um grande defensor da permanência das cadei-
ras de Geografia, História e de Língua Inglesa, com o argumento 
de que, por meio desses saberes, o aluno poderia melhor aproveitar 
os conhecimentos “úteis” para a vida cotidiana. Como prova de 
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sua assertiva, menciona dois autores, Pompeo e Cousin. O primei-
ro foi Thomaz Pompeo de Souza Brasil, bacharel em Direito, pri-
meiro diretor do Liceu do Ceará, professor de História e Geogra-
fia, e autor de vários manuais dessas áreas, em especial, o de 1851, 
Elementos de Geographia, que se transformou, em 1856, no com-
pêndio de Geographia adotado pelo Colégio Pedro II e demais 
liceus e seminários do Império (Sousa Neto, 1997). O segundo, 
chamado Victor Cousin, era um filósofo francês, conhecido pelo 
seu sistema  “ecletismo espiritualista”, o qual “foi adotado como 
filosofia oficial no Colégio Pedro II”, servindo de referência para 
as demais escolas brasileiras de ensino secundário, a exemplo do 
Liceu alagoano (Saviani, 2008, p. 118). 

Entre outros debates, sugeriu a revogação da lei de vitalicieda-
de dos cargos de diretor e vice da Diretoria da Instrução Pública 
e dos professores substitutos. Sugeriu também o cumprimento da 
legislação que determinava o concurso para as cadeiras do Liceu, 
bem como a organização e regulamentação das escolas primária 
e secundária. Lamentou o caráter disciplinar dessas escolas ao 
afirmar que o gosto pelo desenvolvimento intelectual não era o 
elemento mais importante. Para tanto, lembrou a importância de 
se criarem leis que cercassem de garantia os alunos do Liceu contra 
o abuso da autoridade dos mestres.

Reclamou do ensino primário por carecer de métodos e livros 
didáticos e não ter mais por que apelar para a leitura de Camões 
nas aulas do sexo feminino, como rotineiramente acontecia em 
suas visitas às escolas, ressaltando que era preciso despertar nas 
jovens o gosto pela ciência e pelos estudos que interessavam à so-
ciedade na qual viviam.

Espindola asseverava que o ensino era “feito a talante dos pro-
fessores” e citava numerosas lacunas nos processos pedagógicos 
(1886, p. 3). Por conta disso, estabeleceu algumas solicitações: a 
instalação imediata da Escola Normal; a decretação de um novo 
regulamento interno; o estabelecimento e a uniformização de um 
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método de ensino; a divisão do tempo escolar; a eficiência nas 
inspeções das escolas; a adoção de compêndios previamente esco-
lhidos pela Inspetoria Geral; uma maior propagação da instrução 
primária, tornando-a, de alguma sorte, obrigatória; o estabeleci-
mento de caixas de beneficência e o auxílio ao ensino particular.

Mesmo após tais exigências, asseverava que as aulas de instru-
ção primária, o programa de ensino e a distribuição do tempo e do 
trabalho não haviam sido alterados: “Vão sendo postos em execu-
ção, não com a desejada restricção, mas com alguma morosidade; 
porque as inspecções não tem sido feitas com rigor e assiduidade; 
e porque os professores em geral desconhecem os verdadeiros prin-
cípios de pedagogia” (Alagoas, 1868, p. 2).

Thomaz Espindola faleceu no dia 6 de março de 1889 como 
um dos destacados homens de letras da província das Alagoas, dei-
xando marcas no cenário educacional alagoano como crítico das 
práticas de uma escola de tradição jesuítica que primava mais pela 
disciplina de comportamento do que pelo gosto no conhecimento.

Além disso, tornou-se referência na sistematização do saber 
geográfico em Alagoas, expondo temas como o solo, o clima, a 
fauna e a flora. Esses aspectos geográficos passariam a definir o ca-
ráter humano, baseado nos postulados de uma ciência considerada 
chave para a configuração do poder político e econômico. Com 
esse propósito, a Geografia precisava circular na forma de saber 
didático nas escolas provinciais brasileiras, como veremos adiante.

Espindola e o conhecimento geográfico nos ensi-
nos primário e secundário

A terceira edição do compêndio Elementos de Geografia e Cosmo-
grafia oferecido à mocidade alagoana é composta por 333 páginas 
e foi lançada no ano de 1885. Segundo Duarte (1947, p. 50), essa 
obra “foi escrita com o propósito de atender às necessidades do 
ensino da matéria no então Liceu de Maceió, de cujo corpo do-
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cente fazia parte o seu autor, na qualidade de lente catedrático de 
Geografia, História e Cronologia, e apareceu em 1860, sendo ree-
ditada em 1871”.

A referida obra está dividida em três partes, com cerca de seten-
ta capítulos, distribuídos em temas relacionados à descrição dos 
espaços geográficos (clima, solo e vegetação) de todos os países. A 
primeira parte foi nomeada de “Preliminares”, que trata dos prin-
cípios gerais da ciência, os quais estão relacionados ao conheci-
mento da Geografia Geral. Já a segunda parte descreve os aspectos 
físicos, políticos, econômicos e sociais dos continentes da Europa, 
Ásia, África, América e Oceania.

Springer (2009, p. 21) afirma que essa organização metodo-
lógica da obra de Espindola se assemelha à do alemão Alexander 
Von Humboldt (1769-1859)6, que dividia a Geografia em “Geo-
grafia Geral” e “Geografia Especial”, sendo a primeira destinada 
ao “estudo geral da Terra em seus aspectos naturais e sociais, que 
seriam observados e analisados em uma sequência de sete áreas 
pelo globo terrestre”, e a segunda “desenvolveria o conhecimento 
sobre os países, cada um estudado e analisado em separado com 
suas particularidades”.

Segundo Tonini (2003, p. 34) os estudos de Humboldt con-
tribuíram para a construção da Geografia Moderna, o que pro-
porcionou “mais cientificidade nas análises geográficas ao buscar 
uma totalização, uma generalização, uma universalização dos fa-
tos, enfim um encontro com a Modernidade”. Pratt (1999, p. 213) 
também adverte a contribuição desse alemão para o surgimento 
dessa nova concepção de Geografia:

6 Esse viajante era considerado uma “pessoa de extraordinário vigor, habilidade 
e ilustração, estruturou suas próprias jornadas e temas de estudo e despendeu 
em sua efetivação a energia de uma vida inteira. Tanto suas viagens quanto 
seus escritos assumem uma proporção épica a que ele devotou sua vida e for-
tuna para criar” (Pratt, 1999, p. 203).
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Ele apresentou tentativas inovadoras de corrigir o que con-
siderava como as falhas do relato de viagem de seu tempo: 
por um lado, uma preocupação irrelevante com o que cha-
mava de o ‘meramente pessoal’, e, por outro, um acúmulo de 
detalhes científicos que eram espiritual e esteticamente en-
fraquecidos. [...] A vivacidade da descrição estética, de que 
ele estava convencido, seria complementada e intensificada 
pelas revelações científicas das ‘forças ocultas’ que moviam 
a natureza.

Dessa forma, a contribuição dos escritos de Humboldt foi im-
portante para a realização de mudanças na formalização da Geo-
grafia, uma vez que a referida disciplina, no final do século XVIII, 
instituiu-se num trunfo poderoso para governos nacionais e aque-
les que precisavam demarcar territórios e conceitos de nação para 
seus respectivos países. 

A terceira parte da obra é designada “População do globo”, na 
qual é abordada a política de cada continente. Integrada nessa 
terceira parte, há a “Geografia Particular do Brasil”, subdividida 
em duas seções: “física” e “política”. O último tópico dessa terceira 
parte nomeia-se “Geografia Matemática”7, que trata da Cosmo-
grafia brasileira, considerada por Espindola a mais complexa.

Entre os elementos marcantes que encontramos na obra Elemen-
tos da Geografia (1885), é a rica descrição da natureza, do solo, da 
topografia e dos diferentes conhecimentos sociais acerca dos conti-
nentes. Para Espindola, essas descrições comportavam especificida-

7 Segundo Rocha (1996, p. 131), a Geografia matemática é uma “concepção 
de Geografia cuja principal característica era a forte influência exercida pe-
las ciências matemáticas sobre ela, o que explica o fato de que, em conexão 
com os ensinamentos acerca das considerações gerais sobre a Terra, fossem 
também ensinadas a astronomia, a cosmografia e a cartografia, bem como a 
geometria”.
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des, que deveriam ser ensinadas de acordo com o nível/grau de cada 
aluno. Por isso deixa claro para os alunos da Escola Normal quais 
eram os assuntos geográficos indispensáveis para a sua formação:

Advirto, porém, que os alumnos da Eschola Normal não 
devem ser obrigados a aprender da Geographia propriamen-
te dita mais do que aquillo que contem no Atlas elementar 
para o uso das aulas primarias pelo Dr. João Eislão da Silva 
Lisboa; também como não devem ser obrigados a aprender 
a superfície de todos os países do mundo, nem o nome de 
todas as cidades mencionadas nesta obra; basta que não 
ignorem a superfície dos países mais notáveis da Europa e 
América e que entre as cidades decorem os nomes das capi-
tais e de uma ou outra cidade mui notável, como, por exem-
plo, nos Estados-Unidos do N. além da capital as cidades de 
New York, Philadelphia e Boston; na Inglaterra além das ca-
pitais do reino, da Irlanda e Escossia as cidades de Licerpool, 
Menchester e Glascoro. (Espindola, 1885, p. 3).

Qual o saber geográfico deveria constar na formação do pro-
fessor primário? Verifica-se que, nesse ponto, a formação docente 
nas séries iniciais está relacionada ao conhecimento “útil”. Para 
os professores em formação, o mais importante era memorizar o 
nome das principais cidades dos países considerados civilizados. 
Essa advertência indica que os alunos da Escola Normal deveriam 
somente aprender o que se considerava essencial para o seu grau 
de instrução. 

Um ano após a publicação dessa obra, Espindola continuava 
preocupado quanto à formação docente em Alagoas e escreveu no 
relatório sobre a instrução pública e particular da referida provín-
cia que os professores “vão servindo sem a precisa aprendisagem 
que os habilite ao ensino” (Alagoas, 1866, p. 3). Segundo Costa 
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(1931, p. 15), essa crítica de Espindola “ficára surdo” ao poder pú-
blico por longos anos.

Já com relação ao saber geográfico destinado aos alunos dos 
cursos preparatórios era extenso e completo, pois os preparava 
para a frente do comando. O conhecimento do “lugar” ajudava a 
estabelecer estratégias de dominação, noção que precisa ser bem 
empregada nos momentos de conflitos. Portanto, no próximo 
tópico buscaremos esboçar quais conhecimentos geográficos esta-
vam presentes na referida obra didática e se esses assuntos condi-
ziam com a realidade brasileira.

Geografia Política: a perspectiva de nação  
e civilização de Espindola

No século XIX, o saber geográfico se propagava por meio dos con-
ceitos, que ganhavam solidez com os experimentos, e por meio das 
atividades de campo, nas quais o homem era estudado como um 
elemento a mercê da natureza (Madeira e Silva, 2011).

Nessa época, os livros brasileiros de Geografia seguiam uma li-
nha teórico-metodológica centrada nas experiências e nas observa-
ções dos fenômenos. Duarte (1947, p. 58) aponta que, “ainda neste 
período, predomina o sentido ou o gosto pela descrição, sem se des-
cer à compreensão das influências do meio físico sobre o homem”. 
Desse modo, a Geografia nasce por meio de traços descritivos, orien-
tando o jovem a ser um mero observador que enumerava e classifica-
va os objetos estudados. Essa perspectiva pode ser claramente perce-
bida quando Espindola (1885, p. 42) busca definir o que é “nação”:

MESTRE – O que é nação?
DISCIPULO – Esta palavra tem tres accepções; uma geo-
graphica, outra ethnographica e outra politica.
Segundo a geographica dá-se o nome de nação a todos os 
habitantes de uma região que tem limites naturaes indepen-
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dentes das divisões politicas a que pertencem e das linguas 
que fallam; por exemplo, os indios, que chamam-se todos os 
habitantes comprehendidos entre Himalaya, o oceano Indi-
co, o Indo e o Ganges.
Segundo a ethnographica dá-se o nome de nação aos habitan-
tes de uma região qualquer, os quaes fallam uã mesma lingua 
e seus diversos dialectos independente das grandes distancias 
que os separam, das divisões politicas a que pertencem, da 
religião que professam, e do estado de civilisação em que se 
acham; por exemplo, os hespanhoes espalhados pelo globo.
Finalmente segundo a politica dá-se o nome de nação a uma 
quantidade grande de familias, que habitam um determi-
nado terreno, e vivem sujeitas ao mesmo supremo governo.

Nessa passagem, não somente se pode avaliar a distinção entre 
o que seria uma “nação”, como também o modelo metodológico 
utilizado na obra. Esse procedimento é chamado de “método dia-
logístico”, por se tratar de um diálogo fictício entre o mestre e o 
discípulo, elaborado por meio de perguntas e respostas. O mestre 
é aquele que pergunta e transmite o conhecimento, e o discípulo, 
aquele que responde e apreende o que lhe foi ensinado. 

Era comum à época os livros didáticos, especialmente da área 
da Geografia e da História, serem organizados como uma espécie 
de catecismo. Esse método foi utilizado por Thomaz Pompeo de 
Souza Brasil em seu livro “‘Geografia Geral e Especial do Brasil’, 
editado pela primeira vez em 1856 e considerado um dos raros 
livros de Geografia dessa época, é por muito tempo o mais aceito 
e o mais divulgado compêndio didático” (Pessoa, 2007, p. 34). De 
acordo com Rocha (1996, p. 167), apesar do autor propor nesse 
compêndio um estudo sobre a Geografia do Brasil, ele se “dedica 
aos estudos generalistas sobre os diferentes países do globo”, por-
tanto definindo-a como “uma Geografia meramente descritiva, 
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sem preocupação nenhuma com uma análise científica dos fenô-
menos abordados”.

Tal conhecimento descritivo desempenhou uma importante 
função na composição do que se entendia por nação (Vesentini, 
1994, p. 33). Foi a partir de discursos nacionalistas que se criou 
uma acentuada exaltação à pátria, cujo modelo se centrava nos pa-
íses europeus:

M – Como se classificam os povos segundo o seu progresso 
material, intellectual e aperfeiçoamento moral?
D – Em selvagens, barbaros e civilizados.
M – O que são povos selvagens? 
D – São os que ignoram ou conhecem mui imperfeitamente 
a arte de escrever e as outras mais necessarias á vida; man-
tem o menor numero de relações com outros povos; e em ge-
ral são dados á pesca, caça ou pastoricia; vivem n’um estado 
nômade e pugnando pela liberdade natural: alguns são ate 
antropophagos, ou comem carne humana.
M – O que são povos barbaros?
D – São os que conhecem a arte de escrever e as outras mais 
necessárias a vida e não tem lingua polida, nem legislação 
bem conhecida; dão grande apreço a profissão da guerra e 
pouco ao estudo e aperfeiçoamento das sciencias e artes.
M – E civilisados?
D – São os que teem lingua polida, legislação bem conheci-
da, governo activo e previdente; teem em grande estima as 
sciencias e artes, marchando o seu progresso material e in-
tellectual, mais ou menos, a par do aperfeiçoamento moral.
M – Quantas especies de civilisação há no globo?
D – Duas: a europeia e a asiatica, ambas as quaes distin-
guem-se entre si pela sua moral, usos e costumes (Espindola, 
1885, pp. 41-2).
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Se antes as distinções e separações dos povos “se faziam pelas 
localizações geográficas – povos das montanhas; das planícies; 
dos platôs; das ilhas; dos rios –, agora, para justificar as divisões, 
insere-se outro elemento, elaborado no discurso de Ratzel: o nível 
de desenvolvimento” (Tonini, 2003, p. 46). Esse desenvolvimento 
significava situar as demais culturas numa escala hierárquica de 
desenvolvimento social.

Nessa perspectiva, a civilização é um processo, um estado, o 
estágio final da evolução de um povo que, num dado momento, 
foi considerado selvagem ou bárbaro. Nesse caso, “em comparação 
com a perfeição do polido [civilizado], o bárbaro é uma espécie de 
criança, a criança é uma espécie de bárbaro” (Starobinski, 2001, p. 
28). A palavra “polir” implica um devir, uma ação progressiva, daí 
sua equivalência com “civilizar”. Sendo “polidez” o nome de uma 
qualidade, e não de uma ação, ao passo que “civilização” poderá 
designar o processo transformador. “Polir é civilizar os indivíduos, 
suas maneiras, sua linguagem” (Starobinski, 2001, p. 29). Civiliza-
dos? “São os que teem lingua polida”.

De acordo com Espindola (1853, p. 4), “entre os povos civiliza-
dos as guerras são benignas”. Isso “significa dizer que o serviço ou 
a defesa da civilização poderão, eventualmente, legitimar o recur-
so à violência. O anticivilizado, o bárbaro devem ser postos fora de 
condição de prejudicar, senão podem ser educados ou convertidos” 
(p. 33). Essa relação hierárquica entre selvagem, bárbaro e civiliza-
do, respectivamente, revela a barbárie que há nas civilizações, le-
gitima a colonização e a exploração, e camufla a “falsa civilização” 
que há na selvageria habitual dos homens.

Portanto, as concepções mais exploradas na obra circundam 
em torno da formação do povo, o que era um elemento essencial 
nesse processo de busca pela civilização. Dessa forma, “as crian-
ças deveriam ser moldadas, disciplinadas e retiradas do estado de 
barbárie em que se encontravam” (Malachen, 2006, p. 7). Seja por 
meio de bases tradicionais ou modernas a Geografia que nasce 
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com o objetivo de auxiliar na construção do Estado-Nação, será 
manipulada nos livros didáticos a favor da instauração de um 
modelo civilizatório, religioso e nacionalista. Assim, os saberes 
geográficos que integravam a obra Elementos da Geografia (1885) 
giravam em torno dos conceitos de civilização, moral, religião, ter-
ritório, lugar e progresso material, assuntos caros à época Imperial.

Nesse sentido, tendo em vista um modelo ideal de civilização, 
o Brasil se encontrava inferior à Europa e aos Estados Unidos nos 
diferentes aspectos: moral, material, econômico, político, social, 
cultural. Isso nos ajuda a compreender o porquê da Geografia se 
iniciar com o estudo da Cosmografia (o global) e finalizar com 
o estudo da Corografia (o local). Essa organização metodológica 
entre macro e micro nos mostra o estilo comparativo, evolutivo, 
da Geografia. Comparativo quando se busca destacar as diferen-
ças, mais do que as aproximações entre os continentes, e evolutivo 
quando classifica os povos segundo um modelo, um exemplo, um 
padrão, uma única referência. 

Diante do exposto, os saberes veiculados na referida obra ten-
dem a ressaltar o ideário já consolidado à época: que o continente 
europeu e os EUA eram intelectualmente superiores aos demais 
continentes, nos aspectos tanto da natureza e das marcas estéticas 
(cor, estatura, espessura e cor de cabelo) quanto políticos (civiliza-
ção, nação) e econômicos (comércio e indústrias). Compreende-se 
assim que, em nome de um status de “civilizado”, buscou-se, a par-
tir da disciplina de Geografia, abolir o que se considerava ser uma 
degeneração material, intelectual e moral do país.

Considerações finais

A intensa atuação de Thomaz Espindola nos diferentes cenários 
da sociedade, como médico, professor, ordenador e político, mos-
tra que a escola estava aliada a um projeto civilizatório a ser de-
senvolvido por meio dos investimentos na formação docente, da 
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aprendizagem de novos métodos de ensino, da estruturação de um 
currículo ativo e da apropriação de saberes considerados úteis, a 
exemplo da Geografia.

Com o poder de influenciar as decisões políticas na província 
das Alagoas, esse alagoano conseguia sintetizar ou captar com sua 
escrita os desejos de mudança daquele grupo que pretendia conso-
lidar nas escolas o saber originário da Ciência Moderna. Ademais, 
a interpretação do postulado científico sofria a interferência do 
lugar social e da posição política de tal modo que o modelo “me-
todológico dialogístico” parece nos inquietar sobre onde residia a 
modernidade na Geografia. No entanto, era possível que os resul-
tados de estudos baseados na observação, na descrição e na expe-
rimentação despertassem no aluno o seu “chamado”, progredir o 
povo, salvar a nação da barbárie.

Os efeitos desse saber geográfico no âmbito escolar trouxeram à 
circulação um saber que tematizava a imagem de progresso material, 
intelectual e moral na língua, na legislação, no governo, nas ciências 
e nas artes. Ao território brasileiro, restava ressaltar a grandiosidade 
territorial e as belezas paisagísticas que poderiam transformar o país 
numa nação que caminharia para o progresso material.

Referências

ALAGOAS. Relatorio da Instrucção publica e particular da Pro-
vincia das Alagoas: apresentado ao Exm. Srn. Dr. Esperidião 
Eloy de Barros Pimentel, presidente da Provincia pelo Dr. Tho-
maz do Bomfim Espindola. Maceió: Typ. da Gazeta de Notí-
cias, 1866.

______. Relatorio da Instrucção publica e particular da Provincia 
das Alagoas: apresentado ao Exm. Srn. Dr. Antonio Moreira de 
Barros, presidente da Provincia, pelo Dr. Thomaz do Bomfim 
Espindola. Maceió: Typ. do Jornal Alagoano, 1868.



Thomaz Espindola e a Geografia escolar do Império brasileiro 95

BARROS, Francisco Reinaldo Amorim de. ABC das Alagoas: di-
cionário bibliográfico, histórico e geográfico das Alagoas. Brasília: 
Senado Federal, Conselho Editoral, 2005.

CORRÊA, Rosa Lydia Teixeira. “O livro escolar como fonte de 
pesquisa em História da Educação”. Cadernos Cedes, ano 20, 
n. 52, nov. 2000.

COSTA, Craveiro João. Instrução Pública e Instituições Culturais 
em Alagoas. Maceió: Imprensa Oficial, 1931. 

Diário das Alagoas, n. 163, Maceió, 19 jul. 1861. 

DUARTE, Abelardo. A primeira Geografia alagoana: em torno do 
centenário da sua publicação, Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico de Alagoas, 1945/1946. Maceió: Imprensa Oficial, 
1947, v. 24.

ESPINDOLA, Thomaz do Bomfim. Dissertação inaugural acerca 
da influencia progressiva da civilisação sobre o homem. Salvador, 
1853.

______. Geografia alagoana ou descrição fisica, politica, historica da 
provincia das Alagoas. 2 ed. Maceió: Typ. do Liberal, 1871.

______. Elementos de Geografia e Cosmografia oferecidos à mocidade 
alagoana. 3 ed. Maceió: Typ. da Gazeta de Notícias, 1885.

LIMA JÚNIOR, Félix. “Discurso pronunciado na Catedral de 
Maceió, em 2 de dezembro de 1969”. Revista do Instituto Histó-
rico e Geográfico de Alagoas, v. 29, pp. 67-8, Maceió, 1972.

MADEIRA, Maria das Graças de Loiola e SILVA, Rosemeire 
Reis da. “Thomaz Espíndola: um liberal do império e seus 
escritos sobre a renovação da escolarização alagoana”. Anais 
do VI Congresso Brasileiro de História da Educação. Vitória: 
UFES, 2011, pp. 1-12.



96 A história da Educação em manuscritos, periódicos e compêndios do XIX e XX

MALANCHEN, Julia et al. “A educação e o discurso da ordem 
no Brasil”. Anais do VI Seminário Nacional de Estudos e Pes-
quisas. Campinas: UNICAMP, 2006. Disponível em: http://
www.histedbr.fae.unicamp.br/acer_histedbr/seminario/semi-
nario7/. Acesso em: 21 jan. 2013.

PESSOA, Rodrigo Bezerra. Um olhar sobre a trajetória da Geografia 
escolar no Brasil e a visão dos alunos de ensino médio sobre a Geo-
grafia atual (dissertação). Universidade Federal da Paraíba, 2007.

PRATT, Mary Louise. “Alexander Von Humboldt – a reinvenção 
da América”. Os olhos do Império: relatos de viagem e transcul-
turação. Bauru: EDUSC, 1999, pp.195-247

ROCHA, Genylton Odilon Rêgo da. A trajetória da disciplina 
Geografia no currículo escolar brasileiro (1837-1942) (disserta-
ção). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 1996.

SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas no Brasil. 2 
ed. Campinas: Autores Associados, 2008.

SOUSA NETO, Manoel Fernandes de. Senador Pompeu: um geó-
grafo do poder no império do Brasil (dissertação). Universidade 
de São Paulo, 1997.

SPRINGER, Kalina. “Considerações acerca da Geografia de Ale-
xander Von Humboldt: teoria, filosofia e concepção de nature-
za”. Revista RA’ EGA, n. 18, pp. 7-22, Curitiba, 2009.

STAROBINSKI, Jean. As máscaras da civilização: ensaios. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2001.

TONINI, Ivaine Maria. Geografia escolar: uma história sobre seus 
discursos pedagógicos. Ijuí: Ed. Unijuí, 2003.

VESENTINI, José William. “Geografia crítica e ensino”. In: 
OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de (org.). Para onde vai o 
ensino de Geografia? São Paulo: Contexto, 1994, pp. 30-8.




