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João Pedro Pezzato**

Introdução

Estudos a respeito da constituição da geografia como disciplina 
escolar e da história de sua institucionalização como área do conhe-
cimento, a partir do século XIX, são raros no Brasil. São também 
escassos trabalhos de caráter epistemológico a respeito da geografia 
produzida no país.

E no que se refere especificamente ao ensino da geografia, o pro-
blema aumenta. Há uma confusão generalizada a respeito da relação 
entre a produção da universidade, ou seja, das pesquisas realizadas 
no campo da geografia, e o trabalho dos professores de geografia 
do Ensino Básico. São pouquíssimos os centros que desenvolvem 
pesquisas no campo do ensino da geografia.

No que diz respeito aos conteúdos de ensino, é generalizada a 
concepção de que a escola trabalha com a simplificação da ciência 
de referência, produzida nas universidades, nos institutos e demais 
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instituições de pesquisa. Nessa perspectiva, entre os saberes escola-
res e os conhecimentos produzidos pelos cientistas há, apenas, uma 
diferença de grau. 

Acreditamos que no Brasil seja necessário o desenvolvimento do 
campo de pesquisa a respeito do ensino de geografia para que seja 
ampliada a discussão dos fenômenos relativos à geografia escolar. 

Nesse contexto, estamos desenvolvendo uma pesquisa cujo en-
foque é a trajetória da geografia na escola básica. Na perspectiva da 
pesquisa qualitativa, faremos o registro de depoimentos de profes-
sores que trabalharam com o ensino de geografia a partir da década 
de 1960, no Estado de São Paulo, Brasil. Com a coleta de dados em 
andamento, o presente texto aborda a problemática a partir da análise 
de documentos escritos: pesquisa da literatura e análise de documen-
tos oficiais, como propostas curriculares e a legislação. 

 Na perspectiva do estudo da história das disciplinas escolares, 
num primeiro momento, enfatizamos a construção dos currículos; 
posteriormente, apresentamos uma proposta de periodização da 
geografia escolar em três fases.

A constituição do currículo: considerando a 
história das disciplinas escolares

Desenvolvendo trabalhos no campo de estudo da história das 
disciplinas escolares, Chervel (1990) busca investigar as finalidades 
do ensino escolar e esclarecer por que a escola ensina o que ensina. 
Sua abordagem privilegia a disciplina escolar como produtora de 
conhecimento. 

Para o autor, o papel da escola não se limita ao exercício das dis-
ciplinas escolares. Essas constituem uma parte da educação escolar. 
Considera, ainda, que as finalidades da educação escolar não estão 
forçosamente inscritas nos textos, mas, de certa forma, colocadas em 
posição antagônica entre o lado da lei, da prescrição institucional, 
e o das práticas concretas, desenvolvidas no cotidiano. Ademais, o 
autor coloca que a escola possui liberdade de manobra para definir 



HISTÓRIA DO PENSAMENTO GEOGRÁFICO E EPISTEMOLOGIA EM GEOGRAFIA  73

sua pedagogia e seu conteúdo. Advoga que os conteúdos de ensino 
não são apenas expressão das ciências de referência, como muitas 
vezes o senso comum e a própria escola pregam, mas que esses fo-
ram historicamente criados pela própria escola, “na escola e para a 
escola.” (ibidem, p.181).

Entre suas formulações, Chervel destaca a importância de pesqui-
sas que se propõem a descrever as práticas desenvolvidas no interior 
da escola. Trata, assim, de imprimir a relevância da investigação dos 
fatos internos à escola, pois esses se constituem como principais 
elementos explicativos do funcionamento das instituições de ensino.

A disciplina escolar compreende a articulação de saberes de 
referência e métodos pedagógicos (ibidem, p.181). Na escola, ela 
se consolida mediante um processo de associação entre o currículo 
explícito e formal e o currículo oculto e informal. Tal combinação 
ocorre no interior das escolas e das salas de aula, desenvolvendo-se, 
em cada uma delas, de forma singular.

Já o currículo oculto e informal, ou seja, o currículo real, com-
preende um complexo de práticas e símbolos criados pela escola, 
como a determinação dos arranjos de espaço físico definidos em seu 
interior, na instituição de rituais e normas de conduta adotados em 
cada estabelecimento.

O currículo escrito, como denomina Goodson (1991), é o teste-
munho visível dos fundamentos racionais selecionados pela retóri-
ca que é legitimada pela escolarização. Ele expõe as intenções bási-
cas da escolarização materializada pelas estruturas institucionais. 
Como explicita o autor: “o currículo escrito nos proporciona um 
testemunho, uma fonte documental, um mapa variável do terreno: 
é também um dos melhores guias oficiais sobre a estrutura institu-
cionalizada da escolarização” (ibidem, p.10).

Segundo o autor, há amplas variações entre o que separa o cur-
rículo escrito (e uma teoria curricular) e a prática na sala de aula. 
Contudo, afirma que a construção do currículo escrito formal 
pode estabelecer parâmetros significativamente importantes para 
a realização do currículo interativo da sala de aula. Além disso, o 
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processo de escolha dos conteúdos é influenciado pelo momento 
histórico, como pode ser explicado por esta citação de Fourquin 
(1992, p.30):

de acordo com as épocas, as sociedades, os níveis de estudo, as 

clientelas escolares, as ideologias pedagógicas, o sistema de relações 

de forças entre os grupos que buscam controlar as transmissões 

educacionais, não são os mesmos aspectos, os mesmos componen-

tes da herança que dão lugar à referência, à interpretação ou à trans-

missão no contexto dos programas escolares. […] nos ensinos onde 

o passado não se torna o objeto de uma atenção ou uma tematiza-

ção explícita (como é o caso, mais frequentemente, nas disciplinas 

científicas ou técnicas, onde o saber se constrói por uma superação 

contínua das aquisições e por uma luta permanente contra a obso-

lescência), o passado pode permanecer presente, mas sob forma im-

plícita ou latente, incorporado em habitus intelectuais, em modelos 

de pensamento, em procedimentos operatórios considerados como 

naturais e evidentes, em tradições pedagógicas. Assim, a dimensão 

temporal da cultura pode se revestir no interior do currículo de toda 

a espécie de graus e de modulações.

Segundo Fourquin, além dos aspectos relacionados à herança 
do passado, os fatores conjunturais também merecem ser sublinha-
dos, dado que exercem significativo papel no processo seletivo de 
constituição do currículo escolar. Nos termos do autor, a seleção 
cultural escolar

não se exerce unicamente em relação a uma herança do passado, 

mas incide também sobre o presente, sobre aquilo que constitui 

num momento dado da cultura (no sentido antropológico assim 

como no do intelectual do termo) de uma sociedade, isto é, o con-

junto dos saberes, das representações, das maneiras de viver que 

têm curso no interior desta sociedade e são suscetíveis, por isso, 

de dar lugar a processos (intencionais ou não) de transmissão e de 

aprendizagem. (ibidem,p.31)
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Nesse contexto, investigar a relação existente entre os fatores 
internos e externos na determinação do funcionamento da escola 
brasileira constitui amplo campo a ser explorado pelas pesquisas. 

Ao tratar do conhecimento da história da geografia como discipli-
na escolar, visamos contribuir para o esclarecimento da articulação 
entre a ciência de referência e os métodos de ensino. Essa articula-
ção ocorre em situações de ensino e é permeada pela elaboração e 
re-elaboração proveniente do conhecimento do senso comum, de 
representações de professores e alunos, no contexto dinâmico da 
sala de aula.

Uma periodização possível: trajetória da geografia 
escolar no Brasil

Para iniciar nossa discussão sobre a trajetória da geografia esco-
lar, apresentamos este capítulo que, baseado numa extensa revisão 
bibliográfica, busca estabelecer uma periodização para o ensino da 
geografia escolar.

 Inicialmente elaboraríamos duas narrativas paralelas, uma sobre 
a geografia escolar e outra sobre a acadêmica. Nosso objetivo era o 
de que ficassem evidentes os momentos de integração e afastamento 
entre as duas correntes. Porém, o contato com a bibliografia nos 
mostrou a necessidade de outra narrativa, que tratasse das ideias 
pedagógicas no Brasil. Essa forma nos pareceu mais pertinente para 
explicar o relacionamento entre as duas modalidades de conheci-
mento da geografia.

Admitimos que o caráter sintético deste trabalho possa incorrer 
a simplificações demasiadas e omissão de informações. Entretanto, 
nos arriscamos nessa empreitada por considerarmos relevante uma 
visão global do tema para que o leitor consiga entender, mesmo 
que superficialmente, todo o processo que trouxe a pluralidade de 
métodos e concepções contemporâneos.

Com isso, trazemos uma narrativa organizada em três períodos, 
explicados no Quadro 1.
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Quadro 1 – Quadro de periodização da trajetória da geografia escolar no Brasil

Período Justificativa da divisão

1549 - 1920 Inicia-se com a vinda dos jesuítas ao Brasil, tendo 
como um dos objetivos a educação dos colonos 
e índios, e termina na década de 1920, período de 
inserção da Geografia nos currículos escolares, na 
Universidade e do movimento Escola Nova.

1920 - 1960 Inicia-se com as mudanças citadas que foram 
aprofundadas nesse período e termina com a 
emergência de novos paradigmas, como a geografia 
teorética, a educação tecnicista da nova LDB e o 
esvaziamento político da geografia escolar.

1960 – até a atualidade
(início do XXI)

Período de enfoque do nosso trabalho, tanto pelas 
mudanças nas geografias acadêmica e escolar, nos 
métodos de ensino e em razão da promulgação 
da LDB quanto por ser o único período do qual 
conseguiremos registros de depoimentos orais.

Dessa forma, pretendemos abarcar de uma forma geral a geografia 
escolar, desde os vultos longínquos do primeiro período, passando 
por uma análise mais elaborada no segundo e coroando com nosso 
período de enfoque, o qual será contemplado com uma análise mais 
ampla. Dividida em duas partes, uma teórica apresentada neste texto 
e uma sobre as práticas, baseada nas histórias de vida dos professo-
res, que será tratada posteriormente, durante o desenvolvimento de 
nosso trabalho.

De 1549 a 1920: iniciativas antes da produção 
universitária no Brasil

Em linhas gerais, traçamos a história das contribuições ao pensa-
mento geográfico e da educação no Brasil, desde 1549, ano em que 
os jesuítas aqui chegaram com o compromisso de educar os colonos 
e os índios, sob a direção do padre Manuel da Nóbrega.

De acordo com Saviani (2008, p.86), o referido padre elaborou 
um plano que traçava as linhas gerais da educação na colônia: “Le-
vando em conta as peculiaridades da colônia, o plano de instrução 
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formulado pelo padre Manuel da Nóbrega, começava na escola de ler 
e escrever com a aprendizagem do português e da doutrina católica 
e [aulas de música]”.

Após esses estudos elementares que correspondiam ao nível pri-
mário, o plano previa uma bifurcação em nível secundário: a maioria 
dos alunos era encaminhada para o aprendizado de ofícios mecânicos 
ou agrícolas; e uma parte menor era selecionada para estudos latinos 
[para poderem completar sua formação na Europa] (ibidem).

Após Nóbrega, Anchieta assumiu o comando e promoveu algu-
mas mudanças no plano de instrução, tendo sido influenciado pela 
chamada Contrarreforma, aprendeu a língua tupi e usou elementos 
da cultura indígena para aprofundar a aceitação da filosofia católica. 
Já em 1584, foi editado o Ratio Studirum, um documento com 467 
regras sobre a gestão e a prática da educação nos colégios jesuítas 
em todo o mundo. Com isso, ainda segundo Saviani (2008, p.90):

Em suma a teoria da educação (pedagogia) vigente no 1º século 
da colonização brasileira traduziu, para efeitos da organização e 
orientação prática educativa levada a efeito pelos jesuítas, a con-
cepção tradicional religiosa, isto é , a filosofia da educação católica 
ajustando-se as condições particulares da colônia. 

Nesse período, as contribuições de ordem geográfica vinham  
dos trabalhos dos cronistas coloniais que produziam vários  ensaios 
literários sobre temas diversos, e alguns tratavam de temas ligados 
à geografia, mas sem pretensões científicas. Outros eram cientistas 
que faziam expedições pelo país e traziam descrições sobre diversos 
aspectos dos lugares visitados. Até então, esses conhecimentos che-
gavam aos colégios apenas de forma esparsa como parte dos estudos 
de literatura.

 O sistema elaborado e dirigido pelos jesuítas e solidificado pelo 
Ratio Studirum só foi modificado pelas Reformas Pombalinas que, 
segundo Seco & Amaral (2009, p.12):

Através do Alvará Régio de 28 de junho de 1759, o Marquês 

de Pombal, suprimia as escolas jesuíticas de Portugal e de todas as 
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colônias ao expulsar os jesuítas da colônia e, ao mesmo tempo, cria-
va as aulas régias ou avulsas de Latim, Grego, Filosofia e Retórica, 
que deveriam suprir as disciplinas antes oferecidas nos extintos 
colégios jesuítas.

Essas reformas prevaleceram no país até 1808, quando começou 
a ser divulgado o método do “ensino mútuo”, que se tornou oficial 
em 1827, e consistia em regras rígidas e na utilização dos alunos mais 
adiantados como monitores para os demais, todos supervisionados 
pelo professor (Saviani, 2008). 

Mesmo, porém, com grandes mudanças no que tange a organi-
zação e os métodos de ensino, o conhecimento geográfico ainda era 
restrito a instituições públicas e a exploradores, chegando às escolas 
apenas imagens vagas do que seria o território brasileiro. Em decor-
rência da vinda de muitos “cientistas” europeus ao Brasil, começou 
a haver alguma mudança na produção de conhecimento geográfico 
no país. Mesmo que esparsos e sem objetivo metodológico cientí-
fico, a maior parte desses trabalhos era realizada para satisfazer os 
interesses do Estado.

Em 1817, é publicada pela Imprensa Régia uma das primei-
ras obras de grande influência para os professores de geografia, a 
Corografia Brasílica, de autoria do padre Manuel Aires de Casal. 
A referida obra estava filiada à geografia clássica, com conteúdo 
descritivo e superficial tratando de países e povos. Era constituída 
por compilação de dados informativos desprovidos de caráter crítico 
(Rocha, 1996, p.140).

Em 1822 é proclamado o Império do Brasil e, nesse período, 
encontramos  poucas referências sobre a geografia. Uma delas foi o 
trabalho de Pedroso (1962) que deu ênfase a alguns poucos autores 
que contribuíram para o conhecimento da realidade brasileira, es-
pecialmente os aspectos naturais. No que tange o ensino, era focado 
na descrição e memorização das formações relatadas por viajantes 
estrangeiros, como Saint Hilaire, citando também o Visconde de 
Taunay e Couto de Magalhães.

O percurso da geografia escolar brasileira é objeto de estudo de 
Rocha (1996). Com um trabalho original no país, o pesquisador traça 
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a trajetória da geografia escolar no Brasil. Busca desvelar os moti-
vos explicativos da seleção dos conteúdos no currículo prescritivo, 
ou explícito, a partir da análise bibliográfica e de textos de caráter 
técnico e oficial.

Em 1832, a geografia passa a compor o currículo no sistema 
escolar brasileiro. Foi introduzida, como disciplina secundária, 
mas autônoma, pela reforma do Plano de estudos da Companhia de 
Jesus, denominado de Ratio ataque Institutio Studiorum Societatis 
Jesu. Oficializado em 1599, funcionava como uma verdadeira lei a 
ser cumprida em todos os estabelecimentos de ensino criados pelos 
religiosos (Rocha, 1996, p.125 e passim).

Devemos apontar que, nesse mesmo início do século, na Ale-
manha, a geografia começou a ser organizada cientificamente, em 
especial por Humboldt e Ritter, que definiram princípios de pesquisa 
e análise baseados no positivismo das ciências naturais, estabelecendo 
o primeiro grande paradigma da ciência geográfica.

Somente em 1837, com a criação do Imperial Colégio de Pedro II, 
a geografia adquiria no currículo escolar oficial brasileiro o estatuto 
de disciplina autônoma. 

A criação do Colégio Pedro II, datada de 1837, tinha como inten-
ção dotar a corte (Rio de Janeiro) de um sistema de Ensino Médio 
mais organizado diante da desordem reinante após a reforma da 
instrução pública, iniciada com a fase pombalina da escolarização 
colonial.

Quando de sua criação, o Colégio Pedro II foi alvo da atenção 
especial do poder central. Nasceu para ser uma instituição para-
digmática no país, veículo de difusão do saber oficialmente aceito 
e modelo a ser seguido pelas demais escolas públicas e particulares 
existentes, e por aquelas que viessem a surgir (Rocha, 1996, p.149).

Ainda segundo Rocha, desde seu primeiro regulamento, datado 
de 1838, que introduziu os estudos simultâneos e seriados, curso 
regular com duração de seis a oito anos, conforme o modelo francês, 
o Colégio Pedro II passou por inúmeras reformas.  Até a última re-
forma para o ensino ministrado no colégio, por meio do Decreto de 
1881, o ensino de geografia permaneceu praticamente inalterado em 
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suas características “de nítida orientação clássica, ou seja, a Geografia 
descritiva, mnemônica, enciclopédica...” (ibidem, p.178).

No campo educacional, na segunda metade do século XIX emerge 
no Brasil o chamado método intuitivo idealizado por Pestalozzi, que 
inovou as ferramentas de ensino que dariam subsídio à orientação 
do professor para os alunos. Além disso, esse método baseia-se no 
oferecimento de experiências para os alunos para que, orientados 
pelo professor, possam ser intuídos sobre a origem e funcionamento 
das coisas. 

O método intuitivo, adotado na reforma de Caetano de Campos 
na Educação Paulista na década de 1890, foi referência até a década 
de 1920, quando surge o movimento Escola Nova. 

Nesse final do século XIX e início do XX, surgiram ensaios que, 
de certa forma, anteciparam a formação da geografia sistematizada, 
entre eles: Os sertões, de Euclides da Cunha, e Caminhos antigos e 
povoamento do Brasil, de Capistrano de Abreu (Andrade, 1987).

Nesse mesmo período, segundo Amorim Filho (1982), emergiu 
uma reação à geografia alemã, com as contribuições de Hettner, que 
dividiu a geografia em geral e regional. La Blache, grande repre-
sentante da Escola Francesa, foi quem definiu, em linhas gerais, os 
princípios da geografia regional em: ênfase na relação homem meio; 
a região como meio privilegiado da análise geográfica; importância 
da análise do visível; o método indutivo de análise.

De acordo com o autor citado, as contribuições posteriores não 
chegaram a romper totalmente com o paradigma, mas juntaram-se 
a ele, dando ênfase a algumas questões e marginalizando outras. No 
Brasil, um divisor de águas deve ser creditado a Delgado de Carva-
lho que, com suas obras mais gerais, como Le Brésil Meridional e 
Geografia Física do Brasil, pode ser considerado um marco do de-
senvolvimento geográfico brasileiro. Ressaltando também os livros 
“didáticos” que esse autor publicou (Andrade, 1987).

Outros autores também publicaram obras-chave para a geo-
grafia brasileira na década de 1920, como Agamenon Magalhães, 
analisando a sociedade nordestina, e Raimundo Lopes, analisando 
regionalmente o Maranhão.
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De 1920 a 1960: a formação do espaço 
universitário e a Escola Nova 

As décadas de 1920-1930 marcam revoluções tanto na recém-
chegada ciência geográfica, com a fundação da Faculdade de Filo-
sofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da Universidade de 
São Paulo (USP) em 1934, quanto na pedagogia com o movimento 
escolanovista, marcado pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação 
Nova em 1932. Revolução que atingiu também o ensino de geogra-
fia nas escolas, com as obras de Delgado de Carvalho e o currículo 
elaborado pelo Colégio Pedro II no Rio de Janeiro. Com isso conside-
ramos oportuno e didático abordar o período de 1920-1960 de forma 
separada do anterior e também do posterior, quando as modificações 
desse período foram suplantadas.

Já no fim do Império e durante a Primeira República, a instrução 
pública sofre intensas modificações, num processo de tomada pelo 
Estado da responsabilidade que estava por conta da Igreja católica. 
Em especial, sobre o período da Primeira República (1889-1930), 
destacamos as mudanças apresentadas no Quadro 2.

Tais mudanças deram margem a um movimento que ganhou força 
a partir do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova e foi reforçado 
por autores (como Lourenço Filho e Anísio Teixeira) e instituições, 
como a recém-criada Faculdade de Educação da Universidade de São 
Paulo e a Associação Brasileira de Estatística (ABE). 

O chamado Movimento Escola Nova segue uma tendência dos 
seguidores de John Dewey, que foca no aluno o processo de apren-
dizagem e afirma que a escola é um reflexo da sociedade em que 
ela se insere. Segundo Saviani (2008, p.99), esse movimento trouxe 
para a escola as seguintes diretrizes: “abandono do autoritarismo, 
em favor da liberdade; a afirmação da autoridade interna sobre a 
externa; a afirmação de uma nova finalidade da escola, traduzida 
no objetivo de preparar o indivíduo para dirigir a si mesmo numa 
sociedade mutável”.

Mesmo assim, conforme nos informa Pedroso (1966), prevalecia 
nas escolas, e em particular nas aulas de geografia, o excesso de infor-
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Quadro 2 – Geografia escolar  e as principais reformas no ensino durante a Primeira  
Republica brasileira

Mudança Data 
Principais 

características
Posição da geografia

Reforma 
Benjamin 
Constant

1891 Instituiu o ensino 
livre e os exames de 
madureza para os 
cursos superiores

A geografia era unida à história, 
sendo estudada em duas partes, 
geografia geral e geografia do 
Brasil, ambas acompanhadas por 
sua homônima na história

Lei Epitácio 1901 Aboliu os cursos 
livres e os exames 
de madureza 
e restaurou o 
bacharelado. 
Estabeleceu como 
padrão o Colégio 
Nacional1

Nos ginásios paulistas exigiam-se 
aulas de geografia no 1º, 2º e 3º 
anos. Surgem novos livros para 
o ensino, como: A corografia de 
Pinheiro Bittencourt e o Atlas do 
Barão H. de Melo

Lei 
Rivadávia

1911 Reforma 
retrocessiva, 
que reinstituiu o 
Madureza

Durou apenas três anos e não foi 
implementada em SP, MG e BA

Lei Carlos 
Maximiliano

1915 Instituiu os exames 
parcelados, correlato 
ao curso-vestibular 
contemporâneo

Entre os exames havia um de 
geografia que era considerado 
fundamental e de caráter 
eliminatório. Composto por uma 
prova escrita e uma oral, com 
conteúdo bastante vago, baseado 
nos programas do Colégio 
Pedro II, seu estudo constava 
de três partes: Geografia geral, 
Corografia do Brasil e Noções de 
cosmografia

Reforma 
Rocha Vaz

1926 Substituiu os 
exames parcelados 
por um curso 
seriado de cinco 
anos

Como no regime parcelado, a 
geografia aparece em três anos 
(1ª, 2ª e 5ª) e surgem novos livros, 
alguns já afiliados à Escola 
Francesa, como os de Delgado de 
Carvalho

Fonte: Organização própria, baseado em Pedroso (1966).

 1 Atual Colégio Pedro II.
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mações e memorização, seja sobre os aspectos físicos ou humanos do 
Brasil e do mundo, como exemplo citamos os exames de Madureza 
(que existiram até 1926), para os quais os aluno deveriam decorar 
informações enciclopédicas, como os nomes de todas as serras de 
vários Estados do país.

No contexto político, com a Revolução de 1930, houve uma 
ruptura com as antigas oligarquias, o que gerou conflitos, como a 
Revolução de 1932. Dessa forma, a elite paulista procurou inves-
tir em meios de formar melhor seus líderes e tal movimento veio 
a culminar na fundação da Universidade de São Paulo, em 1934. 
Assim, surgiram condições para a proliferação de autores, como 
Caio Prado Junior, que passaram a analisar a sociedade brasileira 
(Andrade, 1987).

No contexto nacional, tal movimento foi acompanhado pelo 
governo federal com a fundação da Universidade do Brasil (RJ) e do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que também 
se tornaram grandes centros de produção de conhecimento. 

Em 1932, começa a implementação da Reforma Francisco de 
Campos que, baseada no modelo alemão, dividiu o ensino secun-
dário em dois ciclos: o ginasial, de cinco anos, e o complementar, de 
dois anos. Com um novo currículo, a geografia aparece em todas as 
séries do ginásio. Contudo, foi colocada no final do extenso progra-
ma, ficando de lado muitas vezes. Quanto aos livros didáticos do 
período, surgem os de Aroldo de Azevedo e Raja Gabajiba, entre 
outros.

No âmbito estadual, de acordo com os pressupostos filosóficos 
expressos no Manifesto [dos Pioneiros da Educação Nova], o De-
creto n.5.884/1933 reorganizou todo o sistema de ensino paulista, 
instaurando, segundo Martins (2003, p.527):

A organização administrativo-pedagógica das escolas rurais 

isoladas e das escolas de formação do professor primário e secun-

dário. Um de seus artigos afirmava que o professor deveria ter 

“autonomia didática dentro das normas técnicas gerais indicadas 

pela pedagogia contemporânea”.
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Especificamente sobre o impacto dessa reforma sobre o ensino 
de geografia, encontramos um artigo de Federici (1957) que ressal-
ta a criação das salas-ambiente operada pela reforma. Segundo o 
autor, tal possibilidade enriqueceu o ensino da disciplina, visto que 
os alunos poderiam ter contato direto com os mapas, as rochas e os 
quadros referentes ao assunto, o que exemplifica as preocupações 
didáticas da época. 

Como apontado anteriormente, um marco importante foi a fun-
dação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP 
em 1934. No âmbito da geografia acadêmica, criou-se o primeiro cur-
so superior de geografia. Para tal iniciativa foi necessária a vinda de 
professores estrangeiros, notadamente franceses, como  Deffontaines 
e Pierre Monbeig, que trouxeram para o país uma ciência geográfica 
bastante influenciada pela Escola Francesa, baseada em Vidal de La 
Blache. Para a geografia escolar, isso foi significativo, pois deu início 
à profissionalização da docência na medida em que passou a formar 
profissionais qualificados para o exercício do magistério. Cabe ob-
servar que os professores de geografia, até então, eram profissionais 
graduados em áreas diversas, como direito, engenharia, entre outras, 
e os cursos eram compostos, por vezes, por professores leigos.  

Tal tendência caracterizou-se, segundo Pontuschka (2002), por 
dar grande destaque para as questões regionais, seguindo as linhas do 
método de La Blache, que propunha: observação de campo, indução 
a partir da paisagem, particularização da área enfocada, comparação 
entre áreas e classificação, até uma tipologia.

De acordo com Pedroso (1966), a Reforma Capanema (1941) 
manteve os dois ciclos, porém o curso ginasial ficou com quatro 
anos e o colegial, com três anos. Este último, subdividido em duas 
modalidades: o científico, mais técnico, e o clássico, focado nas 
humanidades. 

A geografia tornou-se obrigatória para todas as séries dos dois 
ciclos e ganhou novos instrumentos didáticos, entre livros e atlas.  
Segundo o autor, a imposição de uma fiscalização federal às escolas, 
a despeito da rigidez curricular, agregou mais qualidade ao ensino 
(ibidem).
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Na década de 1940, surgem os primeiros cursos de formação de 
professores de geografia. Ocorre a proliferação de concursos públicos 
para arregimentar professores para as escolas públicas (no Estado de 
São Paulo eles iniciam em 1943) e nascem a Associação de Geógrafos 
Brasileiros (AGB), o Conselho Nacional de Geografia (CNG) e o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Como apontado anteriormente, tais fatos, entre outros, foram de 

fundamental importância para a formação do professor especialista e 

para a construção da trajetória da disciplina Geografia no currículo 

escolar nacional.

Cabe ressaltar que a AGB e o CNG contribuíram sobremaneira 

para a consolidação e fortalecimento das pesquisas geográficas do 

país e, consequentemente, para a produção de material destinado 

ao ensino. Nesse aspecto, Santos (1984, p.15) ressalta o importante 

papel das entidades acima na difusão “da mentalidade geográfica 

renovadora que se desenvolvia no exterior”.

Goodson (1990) faz breve análise da influência dos fatores exter-

nos interferindo no dinâmico processo de consolidação da geografia. 

Trata especialmente das questões relacionadas à organização do con-

teúdo da disciplina na escola. Ao analisar o processo de constituição 

dessa disciplina, o autor aponta para a importância da organização 

dos professores em associações e analisa a dinâmica da produ-

ção acadêmica dando sustentação para a consolidação da matéria 

escolar.

De 1960 a 2009: da LDB e a revolução 
quantitativa ao pluralismo epistemológico

Em razão do caráter sintético do texto e a maior riqueza de dados 

referentes a esse período, preferimos tratá-lo separadamente em 

outro trabalho ainda em construção. Admitimos o corte abrupto 

na narrativa, mas o consideramos necessário para que pudéssemos 

dar a atenção devida aos períodos aqui apresentados e a este último.
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Considerações finais: uma história da geografia 
escolar em processo

Nossos estudos a respeito da história da geografia como disciplina 
escolar no Brasil têm apontado uma trajetória muito semelhante aos 
apresentados por Goodson (1990) na Inglaterra. Na perspectiva de 
que a escola trabalha com os conhecimentos considerados “úteis” em 
determinado contexto histórico, o autor apresenta três fases do pro-
cesso histórico de constituição da geografia como “matéria” escolar. 

Em um primeiro momento, denominado de “período dos cabos 
e baias”, os conteúdos escolares da disciplina se configuram em uma 
monótona coleção de fatos e cifras ensinados por não especialistas.

No segundo período, a disciplina deixa de constar como matéria 
subsidiária de outra e passa a ter o estatuto de disciplina autônoma, 
com existência curricular garantida pela legislação. Cabe lembrar, 
como aponta Rocha (1996), inicialmente, a geografia era ensinada 
junto à matemática. Houve, também, épocas em que a geografia 
escolar era concebida como subsidiária da história.
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