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Resumo 

  Este trabalho aborda as mudanças de conteúdo da disciplina de 

Geografia no período de 1960 a 1989.  O objetivo é contribuir para os estudos sobre História 

das Disciplinas Escolares com o estudo da Geografia como disciplina escolar, apontar as 

rupturas e continuidades dos saberes dessa disciplina. Buscando identificar o que está por trás 

das mudanças e continuidades dos conteúdos de Geografia serão analisadas as obras didáticas 

dos principais autores que escreveram no período delimitado.  

O livro didático é a principal fonte desta pesquisa, pois a análise que se propõe aqui é 

verificar as mudanças no currículo real. Além dessa, outras fontes de pesquisa também serão 

consultadas; as demais fontes serão as propostas e leis que organizam o currículo formal, os 

periódicos da disciplina em questão – o Boletim Paulista de Geografia, a Revista Orientação e 

os anais de encontros e congressos de geografia produzidos pela AGB.     
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A pesquisa em história das disciplinas escolares no Brasil é algo recente, datando o 

início dos anos 90. Somente com as primeiras traduções dos estudos realizados por André 

Chervel na França que os estudos nesse campo de pesquisa começam a ganhar força. Chervel 

é o precursor dos estudos em história das disciplinas escolares, seus trabalhos acerca da 

constituição do ensino de gramática na França remontam a década de 70.  

A constituição dos saberes escolares é a principal preocupação do autor, isso requer 

pensar três aspectos: O primeiro diz respeito à “desnaturalização” dos conteúdos escolares. 

Geografia, História e Matemática, por exemplo, são disciplinas presentes nos currículos 

escolares em todo território nacional, entretanto é necessário saber como cada uma delas se 

constituiu um saber importante para ser passado na escola. Além da constituição das 

disciplinas escolares, temos também a constituição de seus conteúdos. Por que ensinar 

determinados conteúdos em detrimentos de outros? É mister saber que a composição do 

currículo escolar não é algo natural, pronto ou mesmo harmônico.    

  O segundo aspecto a ser analisado diz respeito às finalidades das disciplinas. Ora, se 

a constituição das disciplinas e do currículo escolar é fruto de conflitos oriundos da sociedade, 

podemos perguntar quais são os interesses que estão por de trás das disciplinas e dos 

currículos. 

 

Os grandes objetivos da sociedade, que podem ser, segundo as épocas, 
a restauração da antiga ordem a formação deliberada de uma classe 
média pelo ensino secundário, o desenvolvimento do espírito 
patriótico, etc.; não deixam de determinar os conteúdos do ensino 
tanto quanto as grandes orientações estruturais. (CHERVEL 1990, 
p.187).     

  

 Em outros termos, um dos objetivos dessa perspectiva de pesquisa é o de descobrir as 

finalidades das disciplinas e conteúdos, saber por que a escola ensina o que ensina.  

O terceiro aspecto remonta a questão de que o estudo das disciplinas escolares deve 

ser feito a partir da escola. Chervel (1990) faz a crítica aos estudos das disciplinas escolares 

que estudam a constituição das matérias escolares como o fruto da vulgarização e transmissão 

dos saberes das ciências de referência. O autor faz uma crítica à concepção de Yves 
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Chevallard que pensa a transposição didática como norteadora dos saberes escolares. Segundo 

Chervel (1190): 

 
Longe de ligar a história da escola ou do sistema escolar às categorias 
externas, ela se dedica a encontrar na própria escola o princípio de 
uma investigação e de uma descrição histórica específica, (p. 184). 

  

Ainda sob esse último item podemos destacar o trabalho de Goodson (1990) que 

mostra como a disciplina escolar de geografia orientou a constituição da disciplina acadêmica.   

 Isso não significa que a produção científica ou acadêmica não tenha atuação 

nas transformações que ocorrem nas disciplinas acadêmicas, mas sim que ela é somente um 

dos agentes que compõem tais mudanças.  Reiterando, as disciplinas escolares possuem uma 

dinâmica própria, fruto das dinâmicas que ocorrem no sistema educacional. Claro que este 

último não está isolado do restante da sociedade, pelo contrário a escola faz parte da 

sociedade e seus conflitos correspondem aos anseios sociais. Nesse sentido, os conteúdos 

escolares sofrem pressões de seus vários agentes e é dever do pesquisador descobrir as 

finalidades das disciplinas e conteúdos escolares a partir de seus agentes.  

 Nesse sentido, Forquin (1992) faz uma análise interessante ao resgatar tanto a 

perspectiva de Chervel quanto a de Yves Chevallard que trabalha com conceito de 

transposição didática. Para Forquin os estudos sobre o currículo e a constituição dos saberes 

escolares devem ser perpassados pela análise histórica tendo como principais agentes 

professores e alunos, mas não desconsidera os modos de programação didática que 

transformam “saberes do erudito” em saberes escolares, ou seja, saberes comunicáveis aos 

alunos. O autor resume dizendo que:  

 
O próprio de uma reflexão sociológica ou histórica sobre os saberes 
escolares é o de contribuir para dissolver esta percepção natural das 
coisas, o mostrar como os conteúdos e os modos de programação 
didática dos saberes escolares se inscrevem, de um lado, na 
configuração de um campo escolar caracterizado pela existência de 
imperativos funcionais específicos (conflitos de interesses 
corporativos, disputas de fronteiras entre as disciplinas, lutas pela 
conquista da autonomia ou da hegemonia no que concerne ao controle 
do currículo), de outro lado na configuração de um campo social 
caracterizado ela coexistência de grupos sociais com interesses 
divergentes e com postulações ideológicas e culturais heterogêneas, 



4 
 

para os quais a escolarização constitui um triunfo social, político e 
simbólico. (FORQUIN, pp.43-44)        

 

 Assim, estudos voltados para o cotidiano escolar ganham maior atenção dos 

pesquisadores dessa linha de pesquisa. Materiais antes desconsiderados como fontes de 

pesquisa como caderno escolar, livro didático, diário de classe e outros documentos passam a 

ser importantes. 

 Entendendo as disciplinas escolares como construídas socialmente, fruto de 

conflitos de vários interesses sociais, podemos dizer que a Geografia Escolar, isto é, a 

Geografia como disciplina escolar, tem uma trajetória própria e deve ser analisada segundo os 

pressupostos anteriormente mencionados.  

 Ainda segundo Chervel (1990) as mudanças nos conteúdos escolares obedecem 

às mudanças das grandes finalidades da sociedade, assim, mudanças na população escolar, 

leis ou grandes mudanças no cenário social podem apresentar momentos de rupturas dos 

conteúdos escolares. 

 A proposta dessa pesquisa é acompanhar a trajetória da disciplina de geografia 

no currículo escolar, ou seja, por que a geografia muda, o que muda e o que não muda, se é 

que ela muda realmente. 

 Escolheu-se o período – 1960 a 1989 – pelo fato de nele ocorrer diversas 

mudanças na esfera social e escolar.  Daí a hipóteses que tais mudanças foram importantes 

para as transformações da geografia escolar.  

Este estudo faz parte do projeto de pesquisa da História das Disciplinas Escolares e do 

Livro Didático, linha de pesquisa desenvolvida no programa de pós-graduação da PUC/SP na 

área de Educação: História, Política, Sociedade. Este projeto tem como base os estudos 

difundidos por pesquisadores de vários países a partir da metade da década de 70, dentre os 

quais podemos destacar os estudos de André Chervel (1990), Dominique Julia (2001) e Ivor 

Goodson (1990).  

Segundo Munakata (2005), as fontes utilizadas para o estudo das disciplinas escolares 

são muito variadas. Como a constituição desses saberes passa pelas finalidades de diversos 

agentes sociais, pode-se elencar como fonte uma série de impressos dos quais se podem 

elencar livros didáticos, provas e cadernos de alunos, registros e diários de professores, 
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transcrições de fóruns de discussão, revistas e anais de encontro e congressos de associação 

de professores e profissionais das respectivas disciplinas, assim como o próprio texto da lei e 

currículos oficiais.  

 Elegendo o livro didático como principal fonte de análise, serão verificadas as 

rupturas e as continuidades dos conteúdos de geografia tentando desvelar o porquê dessas 

mudanças, o que está por trás das disciplinas que perpassam o currículo escolar da geografia 

ao longo do período selecionado. Os livros didáticos selecionados encontram-se na Biblioteca 

do Livro Didático, um acervo de livros didáticos, anexo à biblioteca da Faculdade de 

Educação da Universidade de São Paulo. A Biblioteca do livro didático faz parte do projeto 

temático “Educação e Memória: organização de acervos de livros didáticos” sob coordenação 

da professora Dra. Circe Maria Fernandes Bittencourt. Além da biblioteca o projeto 

disponibiliza a consulta dos livros pela internet por meio de um banco de dados – LIVRES – 

sendo que todas as informações quantitativas a respeito dos títulos de títulos encontrados por 

período serão retiradas dessa fonte.1 

 A opção pelo livro didático se dá pelo fato de ele ser um instrumento de apoio 

da atividade docente e um instrumento de aprendizado do aluno, o elo entre esse dois agentes. 

Os livros didáticos também fazem o intercâmbio entre o currículo prescrito e o saber que 

chega à escola, o currículo real. O livro didático torna-se, em situações nem um pouco 

incomuns, a única referência do professor no desenvolvimento de suas aulas e, como 

conseqüência, muitas vezes, a única referência do aluno no entendimento das disciplinas 

estudadas.   

 

Por fim, o livro didático (e similares: livro-texto, livro de leitura, 
manual etc.) tem sido considerado uma fonte privilegiada para o 
estudo da história das disciplinas escolares, na medida em que se 
constitui na expressão quase canônica da vulgata acima referida. Ali 
estão os conteúdos que numa época se consolidam como constitutivos 
de uma disciplina. Mais do que isso, é cada vez mais freqüente o livro 
didático apresentar uma estrutura que já organiza os conteúdos em 
unidades que simulam uma aula, como respectivas atividades, 
exercícios e avaliações. Acompanhar as sucessivas edições de livros 
didáticos possibilita, então, traçar a evolução das disciplinas escolares, 
(MUNAKATA, 2005 p.4).    

                                                
1Os dados quantitativos da pesquisa foram retirados do banco de dados LIVRES podendo ser acessado pelo site: 
http://paje.fe.usp.br/estrutura/livres/index.htm. 
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O outro espaço onde serão retiradas as fontes é a Associação dos Geógrafos 

Brasileiros de São Paulo, AGB/SP, localizada no prédio da Faculdade de Geografia e História 

da FFLCH – USP.  Será feita a análise dos seguintes periódicos: a Revista Orientação, 

produzida pelo Instituto de Geografia desde 1965, O Boletim Paulista de Geografia produzido 

pela AGB/SP, os anais de encontros e congressos de geógrafos e a revista Fala Professor 

produzida a partir dos anais dos encontros nacional de ensino de geografia, sendo o primeiro 

encontro realizado em julho de 1987.       

 Para a realização deste projeto se faz necessário a utilização de documentação 

oficial sobre as mudanças no currículo de Geografia. Temos como fontes oficiais o texto da 

lei 5692/71, o Guia Curricular para Estudos Sociais, alguns pareceres emitidos pelo CFE, 

concernentes a implementação da área de Estudos Sociais no currículo escolar brasileiro, os 

Subsídios para a implementação do Guia Curricular e a proposta curricular para Geografia 

emitida na década de 1980.  

 Portanto, a análise de livros didáticos editados a partir de 1960 até o final da 

década de oitenta, será utilizada como procedimento de pesquisa com o intuito de conhecer 

qual era a concepção de geografia apresentada no período pelos livros didáticos, quais foram 

os principais autores e qual a finalidade desta disciplina no período estudado. Por meio dos 

anais da Associação dos Geógrafos Brasileiros o será possível verificar os eventuais encontros 

de professores, quais foram os debates dos geógrafos acerca da Geografia na escola e de que 

maneira isso repercutiu na mudança desta disciplina. A análise da documentação oficial 

permitirá contrapor as mudanças curriculares do período estudado.  

O levantamento junto ao banco de dados da Biblioteca do Livro Didático – LIVRES 

possibilitou encontrar 286 livros didáticos de geografia de ensino de primeiro grau, sendo 30 

títulos publicados na década de sessenta, 40 títulos publicados na década de setenta e 86 

títulos publicados na década de oitenta. Com base nesse primeiro levantamento podem-se 

traçar alguns questionamentos a respeito da demanda de alunos e a própria importância da 

disciplina. Em outras palavras, é nítido o aumento da produção de livros didáticos entre os 

três decênios, isto nos dá indicativos de aumento da leitura, do público leitor e, 

consequentemente, da importância da disciplina.  
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Nesse levantamento pôde-se também notar que há desaparecimento de certos autores 

em detrimento do aparecimento de novos e isso coincide com as mudanças anteriormente 

citadas. Pode-se destacar o volume de livros publicados sob a autoria de Aroldo de Azevedo 

na década de 1970, porém, após a Lei 5692/71 não restam mais que dois títulos publicados 

para o ensino de 1º Grau. Em contrapartida, aparecem autores como Zoraide Victorello 

Beltrame que, segundo a pesquisa, tem seu primeiro livro didático publicado em 1973 e uma 

longa produção por toda a década de setenta e oitenta e João e Adyr Rodrigues que também 

começam a publicar livros didáticos de geografia nesse mesmo período. Na década de 1980 

destaca-se Melhem Adas, sendo o autor que mais publicou livros didáticos de ensino de 5º a 

8º neste período.   

Portanto, pretende-se levantar a trajetória da disciplina de Geografia a partir da análise 

dos livros didáticos publicados por autores que se destacaram pelo número de edições 

publicadas e pelo tempo que eles se mantiveram no mercado editorial. Como esses autores 

entram e saem de cena na produção de livros didáticos. É importante salientar que isso não 

será feito de forma estanque, as rupturas não são tão demarcadas assim. Há autores que 

subsiste às mudanças, como o caso de Celso Antunes que encontramos livros didáticos de sua 

autoria nos três períodos. Mesmo os demais autores citados, não há uma ruptura completa, 

mas uma diminuição da produção ao longo das reformas.   

 Porém, analisar livro didático não é tarefa das mais fáceis. Estudos mais recentes 

mostram que existe uma série abordagens possíveis que podem ser feitas com o livro didático, 

pois ele não é somente as idéias que estão contidas em suas páginas mas, acima de tudo, é 

suporte material de tais idéias e deve ser estudado como tal. Para conhecermos melhor a 

evolução das disciplinas é preciso também que conheçamos algumas abordagens sobre os 

livros didáticos.  

 Por isso esta pesquisa terá como base na obra de Choppin (2004) que tem como 

proposta abarcar as principais problemáticas e temas abordados pelas pesquisas em torno dos 

livros didáticos no mundo.  

 O autor destaca quatro funções essenciais dos livros didáticos: 1- função referencial, 

2- função instrumental, 3- função ideológica e cultural e 4- função documental. (p. 533) 

  A primeira função refere-se à adequação dos livros didáticos às propostas 

pedagógicas e ao currículo. Assim, o livro didático é o principal elo entre o currículo preativo 
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e o currículo real. A segunda função refere-se ao caráter didático do livro, isto é, o de 

facilitador do aprendizado. A terceira função diz respeito ao seu papel político. O livro 

didático serve então para inculcar valores, divulgar uma cultura. Na quarta função, acredita-se 

que o livro didático pode fornecer um conjunto de documentos textuais e iconográficos.  

 Choppin chama a atenção para a ênfase que os trabalhos têm dado para o caráter 

ideológico do livro didático, muitas vezes esquecendo-se de outros aspectos que deveriam 

também aparecer nas pesquisas, atentando somente, para as idéias e conteúdos dos livros. 

Assim o autor apresenta duas tendências de pesquisa nesse ramo:  

  
Análise científica dos conteúdos é marcada por duas grandes 
tendências: primeira, por muito tempo privilegiada pelos 
pesquisadores e que continua ainda na atualidade, refere-se à crítica 
ideológica e cultural dos livros didáticos; a segunda, mais recente, mas 
que tem sido cada vez mais considerada desde o final dos anos de 
1970 analisa o conteúdo de uma perspectiva epistemológica 
propriamente didática, (CHOPPIN, 2004 p. 555).    

 

 Choppin afirma que nos anos de 1970 houve, progressivamente, uma nova 

abordagem, de cunho metodológico, com intuito de melhor explorar os livros didáticos. Essa 

abordagem apóia-se no conceito de disciplina escolar, em outras palavras uma abordagem que 

visa as finalidades do ensino e não mais somente o seu aspecto ideológico. A partir daí os 

livros didáticos começam a ser estudados sob uma perspectiva mais ligada à epistemologia 

das disciplinas e começam aparecer questões como:  

 

qual(s) discurso(s) nos manuais sustentam sobre determinada 
disciplina e sobre seu ensino? Qual(s) concepção(s) de história, 
qual(s), qual(s) teoria(s) científica(s) ou qual(s) doutrina(s) 
lingüística(s) representam ou privilegiam? Qual o papel que atribuem 
à disciplina Que escolhas são efetuadas entre os conhecimentos? 
Quais sãos os conhecimentos fundamentais? Como eles são expostos, 
organizados? Quais métodos de aprendizagem (indutivo, expositivo 
dedutivo etc.) são apresentados nos manuais?  (CHOPPIN: 2004 
p.558). 

 

 Assim, os livros didáticos apresentam- se como suporte material não somente de 

conteúdos e ideias de autores, mas também como suporte de uma metodologia específica de 
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uma área do conhecimento e de uma concepção pedagógica, uma visão educacional de como 

ensinar.   

 Para tanto, aspectos da materialidade dos livros didáticos ganham maior atenção por 

parte dos pesquisadores. A disposição dos textos, exercícios, mapas, tabelas, gravuras, notas 

de rodapé, boxes e trechos ou textos destacados nos livros nos mostram concepções e 

metodologias.  

  As disciplinas escolares ao se consolidarem no currículo constroem sua vulgata, um 

conjunto de saberes legítimos que são próprios daquela disciplina. Esse conjunto de saberes 

apresenta-se de forma clara nos livros didáticos. Acompanhando um período determinado, 

pode-se encontrar mudanças metodológicas, conceituais ou mesmo até na vulgata. 

 Nesse trabalho, parte-se da idéia de que os livros, de uma maneira geral, conduzem 

determinados tipos de leituras, os aspectos da materialidade do livro podem determinar 

comportamentos, tipos diferenciados de leituras e modos de se organizar. O livro implica em 

relações sociais.      

 Com relação aos autores que já se debruçaram sobre a constituição da disciplina de 

Geografia, destacam-se Vlach (1988), Rocha (1996) e Goodson (1990).  Alem desses 

destacam-se também os trabalhos realizados na década de 1970 por Lacoste, (1993) no que 

tange as finalidades do ensino de Geografia, e os estudos de Rua, (1992) que se preocuparam 

com as transformações dos livros didáticos.   

A Geografia como disciplina escolar no Brasil remonta ao século XIX no colégio 

Pedro II no Rio de Janeiro. Antes, os saberes que podemos considerar geográficos como o 

estudo da terra, sua formação geológica, paisagens e a formação dos territórios estavam 

atreladas aos saberes ligados à disciplina de História.   A Geografia era uma ramificação da 

História e recebia o nome de Corografia.  

Foi no século XIX que esse conjunto de saberes ganhou autonomia tornando-se assim 

a disciplina de Geografia. Esse acontecimento não ocorre de forma isolada no Brasil, como 

veremos mais adiante, a geografia escolar nasce no contexto de formação e definição dos 

Estados Nacionais, era preciso criar um conceito de nacionalidade e conhecer os domínios da 

nação.  
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Rocha (1996) propôs estudar a trajetória da Geografia escolar brasileira, procurando 

desvelar como essa disciplina foi parar no currículo escolar, o que legitimou o ensino de 

Geografia. Para o autor é importante pensar sobre a constituição do currículo formal, suas 

mudanças, a quem ele interessa tais saberes em detrimento de outros, ou seja, o que está por 

de trás do currículo normativo. Para isso, o Rocha emprega o conceito de tradição seletiva, 

isto é, dentro o universo de saberes produzidos pela humanidade quais são aqueles que são 

considerados dignos de serem passados às gerações futuras de maneira oficial e 

sistematizados na forma de disciplinas escolares.  

O autor mostra que a Geografia só entra no currículo formal em 1837, com a criação 

do Imperial Colégio Pedro II. A obra de Aires de Casal, denominada de Chorografia Brasílica 

foi o grande marco da entrada da Geografia escolar no Brasil no currículo formal. Servindo 

como base da consolidação da Geografia, a obra de Casal utilizava preceitos clássicos da 

geografia como a preocupação com a descrição e quantificação das coisas.  

Rocha (1996) nos diz, ainda, que a introdução da Geografia como matéria escolar 

surge no contexto da formação do Estado Nacional brasileiro. Isto significa que a Geografia 

como disciplina escolar serviu, portanto, como ideologia do pensamento patriótico, cuja 

finalidade era a construção de uma identidade nacional.        

 A evolução de uma disciplina escolar acompanha o contexto histórico em que ela 

está inserida. O Brasil do início do século XIX precisava forjar sua identidade nacional, 

(VLACH, 1988).  Em uma nação recém formada, dona de um vasto território, sem 

comunicação entre as diferentes localidades eram propícias crises separatistas. Era necessária 

a unificação de uma língua nacional, a construção dos heróis civis, os fundadores da nação, 

assim como o conhecimento do seu território. 

 Nesse contexto disciplinas como Literatura, História e Geografia ganham 

importância na escola. A própria formação do colégio imperial Pedro II insere-se dentro de 

um projeto nacional.  

 Já nas primeiras décadas do século XX começa a haver as primeiras mudanças na 

concepção sobre Geografia na escola. 

  Paralelamente à geografia escolar, os institutos de geografia também foram 

formados no século XIX e começaram a difundir os conhecimentos geográficos. Chama-nos a 

atenção o fato de o primeiro instituto de pesquisa em geografia ser fundado um ano após a 
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introdução da Geografia no currículo escolar. Segundo, Vlach (1988) o estudos realizados no 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro eram muito parecidos com aquilo que ser ensinava 

nas aulas de Geografia. Era uma Geografia que usava muito da descrição e enumeração de 

rios, montes, lagos, portos, ilhas, mineralogia, fitologia, zoologia, comarcas e distritos. A obra 

Corografia Brasílica do padre Manoel Aires de Carvalho exerceu forte influência na 

Geografia da época. O livro de Casal foi de tamanha importância que serviu de base para a 

produção didática dos próximos cinqüenta anos a partir da sua publicação em 1817. Somente 

em 1882 há a tradução do livro de A. Geike, intitulado Geografia Física. Esse livro aborda o 

ar, a circulação de água na terra, o mar e o interior da terra; esses temas são tudo seguidos de 

questionários.  

 Segundo Vlach (1988) a partir do final do século XIX novos livros didáticos de 

Geografia começam a aparecer e a mudar os seus estudos:  

Geografia Física de A. Geike traduzido e publicado no Brasil em 
1882. 
Geografia Elementar de Tancredo do Amaral, essa obra aparece no 
final do século XIX. 
Compêndio de Geografia do Brasil de Feliciano Pinheiro Bittencourt, 
publicado por volta de 1910. 
Compêndio de Geografia Elementar de M. Said Ali, publicado em 
1905. 
Geografia do Brasil de Carlos Miguel Delgado de Carvalho, 
publicado em 1913.  
Geografia Elementar de A. de Rezende Martins publicado na segunda 
década do século XX 
Compêndio de Corografia do Brasil de Mario do Veiga Cabral, 
publicado em 1916 
 

 Segundo a pesquisa da autora, essas novas obras didáticas apontam para novos 

rumos da Geografia na escola, segundo a pesquisa da autora, embora não possa dizer que 

todos esses livros estavam direcionados para um mesmo caminho, eles procuram fazer uma 

nova Geografia, muitos já influenciados pela, já instaurada na Europa, Geografia Científica ou 

Geografia Moderna. Tem-se assim, a passagem do que se pode chamar de orientação clássica 

para uma orientação moderna de Geografia, muito inspirada nos geógrafos alemães Ritter e 

Humboldt 

 Como já mencionado, Goodson (1990) descreve a trajetória das disciplinas 

acadêmicas que nascem no seio das escolas primárias e elementares para se tornarem 
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conhecimentos acadêmicos e se estabelecerem como científicos. Assim, existe uma correlação 

entre as disciplinas escolares e as disciplinas acadêmicas. Uma vez que um saber escolar se 

torna uma saber acadêmico, ganha status científico e começa a exercer influencia sobre a 

disciplina escolar. 

  No Brasil, o conhecimento considerado científico, começa a exercer sua influência 

na Geografia Escolar já no começo do século XX. Apesar do primeiro curso superior em 

Geografia ter sido inaugurado somente na década de 1930 com a fundação da Universidade de 

São Paulo, os institutos de Geografia já traziam as “novidades” das disciplinas vindas 

principalmente da Europa.  

 Aos poucos, as pesquisas realizadas no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro 

foram tomando um caráter mais científico do que estritamente escolar. Como muitos dos 

membros do instituto eram professores secundários nos colégios públicos e privados os novos 

saberes foram levados para as salas de aulas, principalmente por meio dos novos livros 

didáticos que, muitos professores publicavam. Na medida em que o caráter científico da 

Geografia vai ganhando espaço no meio científico o conhecimento escolar vai se 

distanciando.      

 Goodson traça a trajetória da disciplina de Geografia na Inglaterra e identifica 

situação semelhante nesse país:  

 
O rótulo de ‘não-diplomado’ era inevitável nessa época, na medida em 
que a geografia continuava fora das universidades. Foi em parte para 
responder esse problema que um dos pais-fundadores da Geografia, H. 
Mackinder. Formulou a questão em 1887: ‘Como a Geografia pode se 
tornar uma disciplina (acadêmica)?’ Mas Mackinder estava consciente 
de que a demanda por uma Geografia acadêmica a ser ensinada nas 
universidades podia ser gerada apenas através do estabelecimento de 
uma posição mais acreditada nas escolas, (GOODSON, 1990 p. 237).  

 

 Para o autor a Geografia nasce na Inglaterra num contexto escolar e aos poucos a 

escola vai fornecendo subsídios para a criação de institutos de geografia: 
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Dada a base limitada no setor escolar elementar e secundários, os 
promotores da geografia começaram a traçar planos par uma 
associação da matéria. Assim, em 1893 a Geographical Association 
foi fundada: ‘para estimular o conhecimento da geografia e o ensino 
da geografia em todas as categorias de instituições educacionais, 
desde a escola preparatória até a universidade, no Reino Unido e no 
exterior’ A formação de uma Associação em 1893 foi extremamente 
bem cronometrada e rapidamente começou a operar como um ‘lobby’ 
ativo para a matéria, (p 237).        

 

 

 Pode-se perceber, por meio desse excerto, que a Geografia escolar dá as bases para 

a institucionalização do conhecimento geográfico, conforme esse conhecimento vai ganhando 

um caráter científico esse acaba se separando do conhecimento escolar e criando a disciplina 

acadêmica. Tem-se, portanto, uma inversão de papéis, da escola que dá as bases para a 

constituição da disciplina acadêmica para a disciplina acadêmica, dona de um saber 

geográfico “legítimo” que tentar impor este saber ao conhecimento escolar.  

 Cabe lembrar que tal imposição não chega à escola de forma plena e direta, tem-se 

aí um conflito envolvendo diversos agentes que estão interessados com o conhecimento 

escolar.  A academia é somente um desses agentes e muitas vezes ela não possui tanta 

preponderância na formulação dos conhecimentos escolares. Pode-se entender então que o 

currículo como uma relação de conflito. 

 Em uma conferência no Encontro de Professores de Geografia do Estado de São 

Paulo de 1º e 2º Graus, realizado em agosto de 1990 na cidade de São Paulo2, o professor 

Pasquale Petrone ao fazer um balanço do ensino de Geografia do ensino de 1º e 2º Graus a 

partir dos anos de 1940, já enfatizava que na década de 1930, logo após a formação da USP e 

perpassando por mais duas décadas, os cursos de História e Geografia tinham estreita relação 

com a formação docente.  

 Em 1957 com a separação dos cursos de História e Geografia há uma tendência 

cientificista desta última e a relação com a licenciatura começa a esmaecer. Aos poucos, as 

diferenças entre o bacharel e o licenciado vão se tornando casa vez maiores. O ponto ápice 

dessa divisão, segundo Pasquale Petrone, foi a criação da Faculdade de Educação da USP 

                                                
2 Conferencia publicada na Revista Orientação USP nº 10”O ensino de Geografia nos últimos 50 anos”.  
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pelas reformas de 69/70. O próprio autor salienta que “o licenciado não existia mais para o 

Departamento de Geografia, isso se verificou indiscutivelmente com grande prejuízo para a 

formação do professor” (PETRONE, 1993). 

 A Geografia Acadêmica só se volta para a escola quando ela começa a correr o risco 

de ser extinta. Isso ocorre por que, embora a academia desse maior ênfase ao curso de 

Bacharel em Geografia, a grande maioria dos formados tornavam-se professores secundários. 

Com a entrada da disciplina de Estudos Sociais no currículo do ensino de 1° e 2° Graus nas 

escolas de todo o Brasil há um número cada vez menor pela procura dos cursos de Geografia, 

ao ponto de muitas universidades extinguirem esse curso. As universidades particulares em 

geral, começaram a criar cursos de Licenciatura Curta em Estudos Sociais, esses novos cursos 

formariam licenciados que disputariam as vagas que eram antes destinadas somente a 

professores de Geografia e História. 

 Tais acontecimentos colocaram a academia em xeque. A perda do campo 

profissional do professor de Geografia causou uma menor procura do curso e até a sua 

extinção. Diante desse quadro muitos professores universitários voltaram-se para a defesa e 

manutenção da Geografia no Currículo, como disciplina autônoma.  

 Petrone ainda alerta que além dos problemas da retirada do campo de trabalho dos 

professores Geografia, havia na universidade um conflito do ponto de vista teórico a respeito 

dos paradigmas epistemológicos dessa disciplina. A Geografia Teorética, uma nova 

concepção de Geografia oriunda dos Estados Unidos, chega ao Brasil na década de 60 e, no 

final da década de 70 tem-se uma nova concepção baseada nos estudos de Milton Santos, que 

no Brasil ficou conhecido como Geografia Crítica. Está posta a crise da ciência geografia.  

 
A essa Geografia Teorética somou-se hoje “N” Geografias que eu 
chamo hoje de marxianas, por que não posso chamá-los de marxistas 
por que há “N” tendências entre elas. São tendências sociais, que as 
vezes se conflitam inclusive. E conflitam mais entre si do que os 
estruturalistas e os teoréticos, etc. E as ecológicas? Continua a 
Geografia tradicional. Então onde nós estamos? E como isso pode 
contribuir para um bom ensino de Geografia ao nível médio? Qual é o 
caminho? Ninguém está preocupado com isso. Cada um está 
preocupado com em apenas demonstrar que o modo pelo qual utiliza 
os métodos estatísticos e as teorias da centralidade ou de localização é 
o melhor, ou o que utiliza ecossistemas é o melhor, ou coisa parecida. 
Realmente eu acho que agora estamos em um momento de crise do 
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magistério no caso da Geografia, que se soma a crise geral. A 
Geografia é uma crise menor no interior de uma bem maior, 
(PETRONE 1993).        

                           

 Portanto, podemos inferir que o conhecimento escolar de Geografia foi muito 

diferente daquele produzido na universidade, cabe agora conhecer que geografia predominou 

na escola. 
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