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RESUMO 

A investigação que ora se apresenta busca analisar e problematizar o conjunto de 

representações contido em alguns livros didáticos de História do Brasil e História da 

América, publicados nas décadas de 1950 e 1960, com o propósito de compreender as 

tentativas de construção e manutenção de certos modelos de cultura idealizados para a 

definição das identidades nacional brasileira e pan-americana. Para tal, foram tomados 

como fontes históricas o História do Brasil para a primeira série do ginasial, o História 

da América para a segunda série do ginasial, e o Compêndio de História do Brasil: 

primeira e segunda séries do curso médio, de Antônio José Borges Hermida; e o História 

do Brasil para a primeira série do ginasial, o História da América para a segunda série 

do ginasial, e o História do Brasil para o curso médio (primeira e segunda séries), de 

Joaquim Silva – todos publicados sob o selo da Companhia Editora Nacional (CEN). 

Além disso, pontua-se que foram estabelecidos como marcos temporal os anos de 1951 e 

1971 - que não apenas marcaram mudanças expressivas nas propostas curriculares das 

disciplinas em questão, como também evidenciaram significativas alterações nas políticas 

públicas para o livro didático e, por conseguinte, na produção editorial destes materiais. 

Ressalta-se que para o exame dos manuais, tanto no âmbito de suas materialidades quanto 

na esfera de seus conteúdos históricos, se fizeram indispensáveis os trabalhos de Chartier 

(1990; 1998); Munakata (1997); Másculo (2008); e Toledo (2001; 2010; 2015). A análise 

realizada permitiu identificar que em meio às disputas de representações sobre - e no - 

ensino de história dos anos 1950 e 1960, estes materiais fundamentaram a manutenção de 

uma tradição específica de historicização do passado histórico – que supervalorizava a 

história nacional e possibilitava a construção de um imaginário marcado pela soberania 

do Brasil no continente americano. 

Palavras-chave: Livros didáticos. Identidade nacional brasileira. Pan-Americanismo. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The research now presented seeks to analyze and problematize the set of representations 

contained in some textbooks on the History of Brazil and History of America, published 

in the 1950s and 1960s, in order to understand the attempts to build and maintain certain 

models idealized for the definition of Brazilian and Pan-American national identities. For 

this, they were taken as historical sources the História do Brasil para a primeira série do 

ginasial, the História da América para a segunda série do ginasial, and the Compêndio 

de História do Brasil: primeira e segunda séries do curso médio, by Antônio José Borges 

Hermida; and the História do Brasil para a primeira série do ginasial, the História da 

América para a segunda série do ginasial, and the História do Brasil para o curso médio 

(primeira e segunda séries), by Joaquim Silva – all published under the seal of 

Companhia Editora Nacional (CEN). In addition, it is noted that the years 1951 and 1971 

were established as time frames - which not only marked significant changes in the 

curricular proposals of the subjects in question, but also showed significant changes in 

public policies for the textbook and, therefore, in the editorial production of these 

materials. It is noteworthy that for the examination of the manuals, both in terms of their 

materialities and in the sphere of their historical contents, the work of Chartier (1990; 

1998); Munakata (1997); Másculo (2008); e Toledo (2001; 2010; 2015). The analysis 

made it possible to identify that, in the midst of disputes over representations about - and 

in - the teaching of history of the 1950s and 1960s, these materials were the basis for the 

maintenance of a specific tradition of historicization of the historical past - which 

overestimated national history and enabled the construction of an imaginary marked by 

the sovereignty of Brazil in the American continent. 

Keywords: Didatic books. Brazilian national identity. Pan Americanism. 
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Considerações iniciais 

Há décadas os livros didáticos vêm despertando um vivo interesse entre os 

pesquisadores, tonando-se crescente, nos mais variados países, o número de trabalhos que 

procuram analisar, por meio de diferentes enfoques, aspectos que giram em torno de suas 

diversas etapas de vida.  

No Brasil, os estudos sobre manuais escolares ganharam um aspecto 

eminentemente crítico a partir dos anos 1980 - contexto no qual “(...) as pesquisas 

acadêmicas sobre livros didáticos tiveram um constante crescimento em programas de 

pós-graduação (...)” (BITTENCOURT, 2011, p. 490). Tais investigações foram 

impulsionadas pelo que estas ferramentas pedagógicas representavam, visto que eram 

interpretadas como importantes aparatos de veiculação ideológica por parte do Estado; 

um dos instrumentos responsáveis pela legitimação da lógica instalada pelo regime 

militar – instaurado no país desde 1964.  

Institucionalmente distribuídos no âmbito escolar, vistos como suportes que 

carregam consigo certos discursos sobre a realidade; bem como, depositários de uma 

significativa centralidade nas práticas pedagógicas, os livros didáticos contribuiriam ao 

processo de ratificação de um determinado conjunto de valores sociais que, por sua vez, 

eram sustentados por uma série de discursos tomados como "verdades absolutas" - cujas 

críticas, desencadeadas com maior intensidade no início dos anos 1980, enfraqueceriam 

as bases do autoritarismo que até então se sustentava. 

As críticas que então passaram a ser empreendidas sobre as edições escolares se 

constituíram como uma resultante das próprias questões circunstanciais assistidas no 

período em questão. Tomados como "(...) 'vilões' da educação, portadores de ideologias 

indutoras de processos de reprodução das desigualdades e hierarquias sociais (...)" 

(MONTEIRO, 2009, p. 181), os manuais também foram vistos como “muletas” de um 

professorado mal preparado; suportes de textos conservadores marcados pela “(...) 

presença insidiosa da mentira, da manipulação, do preconceito, da mistificação, da 

legitimação da dominação e da exploração burguesas (...)” (MUNAKATA, 2001. p. 271) 

- particularidades que ressaltavam, inclusive, o caráter anticientífico sob o qual a literatura 

escolar se apresentava.  
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  Contudo, segundo Munakata (2003), as denúncias a respeito destas "ideologias 

indutoras" propenderam ao descomedimento de seus próprios juízos, dado que 

... essas investigações passaram a descobrir a presença insidiosa da ideologia 

em cada parágrafo, cada frase, cada palavra. Sorrateira e solerte, a ideologia 

era surpreendida até mesmo em obras aparentemente 'críticos': bastava que a 

'crítica' que o livro propunha seguisse referenciais diferentes da ortodoxia 

professada pelo pesquisador (MUNAKATA, 2003, p. 4).     

A respeito destas considerações, Munakata (2003) identificou que esta 

modalidade de investigação apresentava alguns inconvenientes. Um destes seria a própria 

limitação imposta pelo pesquisador no trato de seu objeto, uma vez que a atenção dirigida 

se voltava, única e exclusivamente, às ideias apresentadas pelo conteúdo - sem, contudo, 

proporcionar o necessário tento à materialidade do suporte que permite sua leitura. 

Tema profundamente presente nas pesquisas brasileiras sobre os didáticos a partir 

dos anos 2000, a materialidade integrou, junto a uma série de outras temáticas, um 

conjunto específico de tópicos, cujo trato teórico-metodológico não se limitou às 

denúncias ideológicas que até então se produziam sobre os referidos materiais, mas 

destacou a importância de se levar em conta os demais aspectos que permeiam as etapas 

de vida do livro escolar – ou seja, seu processo de concepção, produção, distribuição e 

usos. 

Decerto, não seria errôneo destacar que a compreensão relativa à incontestável 

pertinência de tais aspectos se desenvolveu graças ao crescimento das pesquisas 

direcionadas à História da Educação. Em vista disso, tal como afirmou Circe Bittencourt, 

o 

... aprofundamento das reflexões, ao estabelecer novas interpretações sobre as 

relações entre conhecimento escolar e conhecimento acadêmico, entre cultura 

escolar e cultura da sociedade em geral, incluindo os diferentes públicos 

escolares, as gerações infantis e adolescentes na configuração da escola a partir 

do século XIX, conduziu ao necessário repensar sobre o significado dos 

materiais didáticos (BITTENCOURT, 2011, p. 501).  

 Efetivamente, apesar de ter se tornado uma prática comum sobre os livros 

didáticos de diversas disciplinas, este exercício de se repensar tais objetos se desencadeou 

com maior intensidade nas propostas de pesquisa voltadas à análise dos manuais de 

história - disciplina que, por seu turno, tornou-se objeto de estudo de um número crescente 

de trabalhos "(...) com enfoques diversos em torno de temáticas tais como formação de 
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professores, currículos, linguagens e ensino de História, história do ensino de História, 

produção historiográfica e livro didático” (BITTENCOURT, 2011, p. 500).  

 Nesse sentido, além das questões ideológicas contidas em seus conteúdos, 

algumas investigações passaram a compreender estes manuais como recursos de 

efetivação dos programas curriculares; como objetos de concretização de sua disciplina; 

como indícios da cultura escolar; como produtos editoriais multifacetados estabelecidos 

por uma série de regulamentações, escritos por certos autores, publicados por 

determinadas editoras e pautados por certas materialidades - enfim, tópicos que definem 

a complexa natureza destes materiais. 

 Com efeito, um campo investigativo que tem contribuído de maneira significativa 

à exploração desta complexidade é a história das disciplinas escolares - cujos estudos 

trouxeram à tona determinados questionamentos como por que estudar as disciplinas 

escolares? (GOODSON, 1997); “A que propósitos sociopolíticos estão servindo as 

matérias?" (GOODSON, 2000); “Por que a escola ensina o que ensina?"; “Há traços 

comuns às diferentes disciplinas?” (CHERVEL, 1990); ou ainda, o que é uma disciplina? 

(BITTENCOURT, 2008). 

 De acordo com Chervel (1990), as disciplinas se pautam como produtos de uma 

relativa autonomia notada na esfera escolar. Criações espontâneas e originais, elas são 

formadas no interior das escolas e moldadas pelo habitus que corporifica a cultura escolar. 

Esta, entendida como uma cultura específica, singular e original, não pode ser definida 

apenas como algo que se adquire na escola, mas sim, como aquilo que não se adquire fora 

dela (VIÑAO FRAGO, 2008). Além disso, ela pode ser interpretada como uma  

... forma de cultura somente acessível por mediação da escola. Uma criação 

específica da escola que, vista assim, deixa de ser considerada um meio que se 

limita a transmitir saberes ou condutas geradas no exterior dela, mas saberes e 

condutas que nascem em seu interior e que levam as marcas das características 

dessa cultura (VIÑAO FRAGO, 2008, p. 189).  

Pontua-se que estes saberes e condutas engendrados no interior das escolas se 

constituem de modo complexo e relativamente autônomo. Esta relatividade se sucede, 

por sua vez, pelo fato de as instituições escolares apresentarem certa autonomia em 

relação à academia e, ao mesmo tempo, encontrarem-se sujeitas às disputas que se 

estabelecem no campo social.  
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Tais disputas atribuem à escola algumas finalidades, prescrevendo, para tal, certas 

práticas cujos significados têm em vista legitimar determinados modelos de cultura que, 

por seu turno, vão de encontro às representações1 pretendidas pelos currículos prescritos. 

Isso se justifica, sobretudo, pelas apropriações realizadas pelo exercício dos docentes que, 

ao longo do processo de escolarização, fazem usos distintos dos modelos que lhes são 

dispostos - o que demonstra o quanto o currículo pauta-se como um objeto em constante 

negociação.  

 Estas negociações caracterizam a organização dos currículos prescritos nas mais 

diferentes instâncias, não se restringindo apenas a prescrições emanadas de órgãos 

políticos e administrativos, mas igualmente se configurando como produto "(...) nas 

instituições docentes, nos departamentos das matérias e mediante os planejamentos e 

planos de aula que os professores redigem" (VIÑAO FRAGO, 2008, p. 183) – ou seja, 

em âmbitos mais próximos à realidade escolar.  

Todavia, ainda que estas novas deliberações tenham uma intrínseca relação com 

o cotidiano da escola - fixando parâmetros importantes para a prática docente2 - não 

significa que elas, de fato, serão seguidas à risca, pois as práticas em sala de aula não 

obedecem, em sua totalidade, uma lógica preestabelecida - variando, por vezes, de acordo 

com as condições reais daquele determinado momento. 

De certo modo, tendo em vista tais considerações, acentua-se ainda que estas 

circunstâncias do real, nas quais se constroem as práticas pedagógicas, acabam, por sua 

vez, dando origem a outro tipo de currículo: o currículo real. Segundo José Gimeno 

Sacristán, este currículo seria 

... constituído pela proposição de um plano ou texto que é público e pela soma 

dos conteúdos das ações que são empreendidas com o intuito de influenciar 

as crianças (ou seja, o ensino desse plano). Porém, o importante é o que tudo 

isso produz nos receptores ou destinatários (seus efeitos), algo como aquilo 

que a leitura deixa como marca no leitor, que é quem revive seu sentido e 

obtém significado (SACRISTÁN, 2013, p. 26) (grifo meu). 

                                                           
1 O conceito de representação mobilizado por esta pesquisa é o mesmo trabalhado por Roger Chartier, que 

a compreende como um processo de construção de sentidos no qual os discursos tendem a apreender, 

estruturar e moldar o mundo (Ver: CHARTIER, Roger. A história cultural entre práticas e representações. 

2. ed. Lisboa: Difusão Editora, 2002). 
2 Sobre está questão, Goodson apontou que "(...) o currículo escrito fixa frequentemente parâmetros 

importantes para a prática da sala de aula (nem sempre, nem em todas as ocasiões, nem em todas as salas 

de aula, mas frequentemente)". (Ver: GOODSON, 1997. p. 20).  
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Esta evidente preocupação em relação aos efeitos da escolarização encontra-se 

intrinsecamente ligada às finalidades aspiradas tanto pelo currículo escrito, quanto pelo 

currículo real. Delineados pelas relações de poder estabelecidas nos diferentes níveis de 

configuração curricular, estes propósitos são categorizados em duas dimensões distintas: 

as "finalidades de objetivos" e as "finalidades reais" (CHERVEL, 1990). 

Atentando-nos a primeira destas dimensões, não seria demais apontar que, tanto 

quanto a escola, elas integram parte de um conjunto de objetivos determinados pela 

sociedade como, por exemplo, “(...) a formação de uma classe média pelo ensino 

secundário, a expansão da alfabetização pelos diferentes setores sociais ou a formação de 

um espírito nacionalista e patriótico” (BITTENCOURT, 2008, p. 42) - desígnios 

curriculares notoriamente introduzidos em cada uma das disciplinas3.  

 Tal inserção decorre das articulações estabelecidas entre os objetivos 

educacionais mais gerais e os objetivos instrucionais específicos que, conjuntamente, 

integram as disciplinas - conferindo-lhe os fundamentos que garantem sua presença e 

preservação nos programas curriculares. Para mais, tendendo a contínuas mudanças, 

sustentando as funcionalidades das matérias escolares e, indiretamente, contribuindo à 

formação intelectual e cultural do alunado, certo é que estes propósitos compõem “(...) 

uma teia complexa na qual a escola desempenha o papel de fornecedora de conteúdos de 

instrução (...)" (BITTENCOURT, 2008, p. 41). 

 De modo consequente, este conteúdo propiciado pela instituição escolar - e cuja 

origem remonta à própria disciplina -, é problematizado por Chervel (1990) como o 

elemento de maior relevância dentre as demais variáveis que conformam as matérias 

escolares. Compreendidos como meios utilizados para se alcançar determinados fins, este 

componente é definido como um “(...) corpus de conhecimentos providos de uma lógica 

interna, articulados em torno de alguns temas específicos, organizados em planos 

sucessivos claramente distintos e desembocados em algumas idéias simples e claras (...)” 

(CHERVEL, 1990, p. 203). 

                                                           
3 Estas colocações vão ao encontro da lógica traçada por Ivor Goodson, na medida em que sublinha o 

currículo como algo socialmente construído e que influi na própria conformação das racionalidades e 

retóricas das disciplinas. Dessa forma, constituindo-se - do mesmo modo que os currículos - como "(...) 

parte de uma estrutura mais ampla que incorpora e define os objetivos e possibilidades sociais do ensino 

(...)", estas matérias podem ser consideradas, também, como produtos construídos social e politicamente 

por atores que "(...) empregam uma gama de recursos ideológicos e materiais para levarem a cabo as suas 

missões individuais e colectivas" (GOODSON, 1997).  
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Ainda, depositário de uma capacidade que assegura a percepção à respeito da 

distinção entre o aprendizado escolar e as outras formas de aprendizagem - como aquela 

assimilada no seio familiar ou adquirida na própria convivência como ser social -, os 

conteúdos são selecionados segundo certos parâmetros estipulados por uma série de 

variáveis: 

... devem estar em sintonia com os objetivos educacionais e instrucionais, ser 

distribuídos adequadamente, de acordo com o desenvolvimento cognitivo dos 

educandos, e ainda ater-se ao 'tempo pedagógico', ou seja, à carga horária 

definida pelas grades curriculares das escolas (BITTENCOURT, 2008, p. 43).  

 Consequentemente, para que os conteúdos sejam capazes de se adequar a tais 

dispositivos faz-se necessário o emprego de outro elemento apontado como indispensável 

à composição e, principalmente, manutenção das matérias escolares: os métodos de 

ensino e de aprendizagem. 

 Tais métodos, aplicados no desencadear das práticas pedagógicas assistidas na 

sala de aula, se caracterizam como um "(...) conjunto de ações, passos, condições externas 

(...)" (PIMENTA; CARVALHO, 2008, p. 9) que permitem a assimilação, por parte do 

aluno, dos conteúdos previamente selecionados. Com efeito, por meio destes métodos se 

tornam perceptíveis as possibilidades de diálogo entre professores e alunos, "(...) ou 

ainda, do mundo adulto com as novas gerações, com o nível de interesse e motivação dos 

alunos" (BITTENCOURT, 2008, p. 43).  

 Segundo Chervel, essa motivação encontra-se imbricada na seleção dos 

conteúdos, uma vez que cabe aos docentes a escolha de certos textos e outras narrativas 

que façam os alunos se "(...) engajar espontaneamente nos exercícios nos quais ele poderá 

expressar sua personalidade" (CHERVEL, 1990, p. 205). Ademais, pontua-se que nada 

se "(...) passaria em aula se o aluno não demonstrasse um gosto, uma tendência, 

disposições para os conteúdos e os exercícios que se lhes propõem" (CHERVEL, 1990, 

p. 205). 

 Estes, tomados como o artifício mais importante empregado pelos esforços de 

permanência das disciplinas, moldam, juntamente com os conteúdos, o verdadeiro núcleo 

da matéria ensinada (BITTENCOURT, 2008, p. 43). Decerto, essa importância que se lhe 

atribui se justifica, por seu turno, pela aptidão que tais elementos têm de fixar nos alunos 

o conjunto de conhecimentos estabelecidos. Ainda, variando desde a simples 

memorização até as práticas mais complexas que viabilizam a construção lógica dos 



7 
 

argumentos por meio da escrita e da oralidade, tais componentes se encontram 

intrinsecamente articulados com o próprio conceito de aprendizagem.  

 Isto posto, deve-se ressaltar também que alguns exercícios propostos para 

as disciplinas apresentam, segundo Chervel (1990), um regime próprio de especialização, 

engendrado pela necessidade notada em se aplicar aos alunos determinadas avaliações de 

seu conhecimento - outro componente indispensável ao conhecimento de uma 

disciplina. Interpretados como recursos nos quais reside o maior poder do professorado, 

os métodos avaliativos apresentam certa variabilidade, uma vez que se articulam "(...) 

com um tipo determinado de compreensão da disciplina escolar: tem certas características 

se a disciplina escolar é entendida apenas como transmissora de conteúdos, e outras se a 

disciplina escolar é concebida como produtora de conhecimento" (BITTENCOURT, 

2008, p. 44).    

 Entretanto, apesar desta dependência das avaliações em relação às formas como 

as disciplinas são estruturadas, certo é que, por vezes, elas interferem significativamente 

nas mudanças que recaem sobre os conteúdos e métodos – invertendo-se, portanto, o grau 

de atuação notado na referida relação. Ainda, empreendidas por meio de provas; 

arguições; testes e outros meios, elas consistem em significativas ferramentas de controle 

daquilo que é ensinado pelos professores e apreendido pelos alunos (BITTENCOURT, 

2008).  

 Sem dúvida, as questões ligadas a esta apreensão do conhecimento por parte dos 

discentes, tornou-se uma preocupação fundamental nos estudos voltados à cultura escolar 

– o terceiro elemento tríptico da história das disciplinas escolares (BITTENCOURT, 

2008). Em vista disso, a este campo investigativo ficaria reservada a necessidade de se 

“(...) estudar a natureza exata dos conhecimentos adquiridos e, de um modo mais geral, 

da aculturação realizada pelo aluno no contexto escolar” (CHERVEL, 1990, p. 209) – 

reunindo, para isso, a totalidade dos testemunhos capazes de desvelar a eficácia do ensino, 

tal como a transformação experimentada pelos alunos. 

 Estes testemunhos se manifestam nas mais variadas fontes, indo desde os exames, 

os cadernos ou os trabalhos dos alunos; até documentos que põem à vista os aspectos 

circunstanciais relativos ao funcionamento do campo escolar, como, por exemplo, os 
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informes e pesquisas oficiais; os programas curriculares; a imprensa pedagógica; os 

relatórios de inspeção ou de bancas de exame; e, especialmente, os livros didáticos. 

 Atentando-se especificamente a este último, um dos primeiros aspectos a ser 

destacado é que os manuais escolares dispõem dos principais componentes das disciplinas 

ensinadas: o corpus de conhecimentos que precisa seu conteúdo e as baterias de exercícios 

por elas estipuladas. Nesse sentido, carregando consigo o próprio núcleo da matéria 

escolar, estes materiais se tornam importantes veículos à sua difusão e perenização 

(MUNAKATA, 2016).  

Mas, conforme pontuado por Munakata (2016), esta perenidade conferida às 

disciplinas não deve ser encarada, apenas, como um reflexo da habilidade depositada ao 

livro didático em transmitir seus conteúdos. Além dos limites que esta noção impõe, é 

necessário destacar que a própria disciplina cria, quando de sua construção, mecanismos 

que regem um plano favorável à sua perpetuação – estabelecendo certos padrões que 

serão, nessa lógica, utilizados na confecção dos didáticos. Este processo, intitulado por 

Chervel (1990) como “fenômeno de vulgata”, aponta que todos os 

... manuais ou quase todos dizem então a mesma coisa, ou quase isso. Os 

conceitos ensinados, a terminologia adotada, a coleção de rubricas e capítulos, 

a organização do corpus de conhecimentos, mesmo os exemplos utilizados ou 

os tipos de exercícios praticados são idênticos, com variações aproximadas 

(CHERVEL, 1990, p. 203). 

 Decerto, com base nas investigações desencadeadas por Bernardes (2010) e 

Brauna (2013), esta foi a situação que se verificou nos livros didáticos de história 

publicados no Brasil nas décadas de 1950 e 1960 - que não apenas apresentavam uma 

expressiva permanência dos conteúdos dos programas curriculares preexistentes, como 

também se empenharam em reforçar certos modelos de cultura pretendidos pelas 

"finalidades de objetivo" das disciplinas históricas nos períodos em questão.  

Atentando-nos, especificamente, à disciplina de História do Brasil, um dos 

aspectos mais marcantes das permanências notadas em seus livros didáticos dizia respeito 

às abordagens voltadas à construção e manutenção do nacionalismo. Inscritos no processo 

de escolarização desde o século XIX, estes materiais contribuíram em sua expressão 

pedagógica para a formação da identidade4 brasileira (GASPARELLO, 2004) - sendo 

                                                           
4 O conceito de identidade adotado por este trabalho é aquele definido por Manuel Castells, que a estabelece 

como um “(...) processo de construção de significado com base em um atributo cultural ou ainda um 
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expressiva a elaboração e a utilização de compêndios que dispunham de um conjunto de 

narrativas cuja funcionalidade estava fundamentada na necessidade de fazer despertar o 

sentimento de orgulho e o amor à pátria. Seja ao longo do período monárquico ou no 

decorrer do regime republicano, tais materiais carregaram consigo discursos 

expressivamente nacionalizantes que se faziam inerentes à sua própria conjuntura 

histórica - quer dizer, até certo ponto. 

Ressalta-se que na década de 1950 alguns intelectuais passaram a preconizar um 

novo modo de se pensar o ensino de história e, conjuntamente, sua finalidade para a 

construção da brasilidade. Nos apontamentos de Bernardes (2010), tem-se verificado que 

tal empreendimento não mais deveria figurar “de maneira ufanista apregoada pelo Estado 

desde o início da República até o período getulista” (BERNARDES, 2010, p. 38), mas 

sim envidaria esforços na construção de uma consciência que facultasse o devido amor à 

Nação brasileira e, sobretudo, proporcionasse a solidariedade e o reconhecimento para 

com os demais Estados Nacionais, afinal,  

Nacionalismo e solidariedade internacional não se opõem: fortalecidos os laços 

que unem o homem ao habitante de sua localidade ou país, é talvez mais fácil 

robustecer os que o ligam ao ‘próximo’ mais distante; e as responsabilidades 

para com a pátria, não fazem esquecer os deveres para com a humanidade. A 

era da Democracia e das Nações Unidas não mais concebe o patriotismo de 

maneira estreita, egoísta ou exclusivista (CASTRO, 1961 apud BERNARDES, 

2010, p. 39). 

Esta lógica sustentou de maneira significativa as políticas diplomáticas suscitadas 

pela Organização das Nações Unidas para a Educação, para a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) - cujos projetos buscavam viabilizar a idealizada "era democrática". Em meio 

a tais circunstâncias, o Brasil, visto como um exemplo de solidariedade e democracia, foi 

tomado como um modelo a ser seguido, uma nação na qual o espírito de cooperação fazia 

parte de suas raízes históricas - discurso que pôde, facilmente, realçar o alinhamento do 

país com a lógica do pan-americanismo que, por sua vez, se fazia tão presente na então 

recém-emancipada disciplina de História da América. 

Tendo em mente tais reflexões, a investigação que ora se apresenta busca analisar 

e problematizar o conjunto de representações contido em alguns livros didáticos de 

História do Brasil e História da América, publicados nas décadas de 1950 e 1960, com o 

                                                           
conjunto de atributos culturais inter-relacionados, o(s) qual(ais) prevalece(m) sobre outras fontes de 

significado” (Ver: CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. 2. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000, p. 22). 
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propósito de compreender as tentativas de construção e manutenção de certos modelos de 

cultura idealizados para a definição das identidades nacional brasileira e pan-americana. 

Para tal, foram tomados como fontes históricas o História do Brasil para a primeira série 

do ginasial, o História da América para a segunda série do ginasial, e o Compêndio de 

História do Brasil: primeira e segunda séries do curso médio, de Antônio José Borges 

Hermida; e o História do Brasil para a primeira série do ginasial, o História da América 

para a segunda série do ginasial, e História do Brasil para o curso médio (primeira e 

segunda séries), de Joaquim Silva – todos produzidos sob o selo da Companhia Editora 

Nacional (CEN), tomada como uma das maiores e mais importantes casas editoriais 

brasileiras do século XX (TOLEDO, 2004). 

Tais materiais têm suas presenças justificadas por terem sido escritos por sujeitos 

que constituíam um seleto grupo de autores cujos livros correspondiam aos mais vendidos 

no mercado de livros escolares – situação que, inclusive, antecedia o recorte temporal 

aqui estabelecido. Metodologicamente, ter em mente estas autorias implica em considerar 

dados de grande relevância à constituição das considerações aqui presentes, na medida 

em que isso oferece pistas acerca do reconhecimento e, consequentemente, da legitimação 

de suas respectivas autoridades. Obras com números significativos de vendagens 

pressupõe àquelas que passaram pelo crivo dos órgãos avaliativos e detiveram grande 

aceitação nos meios escolares - considerando-se, é claro, as estratégias de mercado 

utilizadas pelas casas editoriais que objetivavam ter maior aceitação de seus produtos.  

Para além destas considerações, pontua-se que debruçar sobre este conjunto 

materiais, a fim de se problematizar as representações que eles mobilizam, requer levar 

em conta a necessidade de se atentar não apenas às ideias apresentadas pelas narrativas 

textuais e imagéticas que buscam retratar o passado histórico, mas também aos aspectos 

de suas materialidades – tanto do texto quanto de seu suporte. Tais materialidades, 

apresentadas por Chartier (2014) como elementos inseparáveis, carregam consigo as 

representações da comunidade ledora para a qual o livro é direcionado e as 

problematizações que podem ser feitas sobre elas apresentam significativas 

potencialidades à compreensão das características que definem os idealizados modelos 

de cultura. 

Nesse sentido, pensando nas estratégias metodológicas empregadas na análise dos 

manuais, serão levados em conta, para além do exame sobre os discursos textuais e 
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imagéticos, os elementos que constituem suas materialidades – a saber: paratextos como 

as notas de rodapé, os índices, as epígrafes, os vocabulários, os sumários, os exercícios, 

as leituras complementares, as capas e quarta-capas; bem como as estratégias5 de 

construção do próprio texto e que buscam ordenar as práticas de leitura, como, por 

exemplo, palavras destacadas (com fontes em negrito; itálico ou sublinhado), a extensão 

dos parágrafos, e as diagramações dos textos e das imagens.  

Isto posto, o emprego destas estratégias de análise busca sanar alguns 

questionamentos como qual é a autoridade dos autores nos projetos editoriais da 

Nacional? O que o autor e os demais sujeitos envolvidos na produção dos manuais 

entendem por os alunos do ensino secundário? E quanto suas representações sobre os 

professores? Quais expectativas apresentam em relação a estes sujeitos? Ou mesmo sobre 

o ensino secundário? Como as obras de História do Brasil representavam a sociedade, 

legitimando um modelo específico de brasilidade? E quanto às representações dos 

Estados americanos nos manuais de História da América? Ou ainda, as representações do 

Brasil, nestas obras? Qual é o modelo de identidade pan-americana que intentaram 

ratificar? 

Pensando nos modos pelos quais esta investigação está organizada, destaca-se que 

o primeiro capítulo tem como finalidade apresentar o contexto de produção dos livros 

didáticos aqui selecionados, discorrendo sobre os aspectos que influíram em seu processo 

de elaboração e circulação. Para tanto, compreende-se que isso se faz possível através da 

abordagem de três temas principais que certamente se relacionam, sendo eles: as políticas 

públicas para o livro didático; as deliberações da indústria e do mercado editorial; e a 

história das disciplinas de História do Brasil e História da América nos currículos do 

ensino secundário das décadas de 1950 e 1960. 

Nesse sentido, fundamentando-se nos trabalhos de Filgueiras (2011; 2015) – que 

estudou as mencionadas políticas públicas para o livro, tomando como objeto de pesquisa 

os critérios adotados pelos órgãos de avaliação entre as décadas de 1930 e 1980 –  e 

                                                           
5 O conceito de estratégia é compreendido por esta pesquisa, tal como definiu Michel de Certeau, como a 

manipulação “(...) das relações de forças que se torna possível a partir do momento em que um sujeito de 

querer e poder (uma empresa, um exército, uma cidade, uma instituição científica) pode ser isolado. A 

estratégia postula um lugar suscetível de ser circunscrito como algo próprio e ser a base de onde se podem 

gerir as relações com uma exterioridade de alvos ou ameaças (os clientes ou os concorrentes, os inimigos, 

o campo em torno da cidade, os objetivos e objetos da pesquisa etc)” (Ver: CERTAEU, Michel de. A 

invenção do cotidiano. V. 1. Artes de fazer. 16. ed. Petrópolis: Vozes, 2009, p. 93).  
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Hollanda (1957) – que, analisando os manuais de história em circulação entre os anos 

1930 e 1950, criticou o mercado editorial e as políticas voltadas para o manuais escolares 

-, opta-se em um primeiro momento apresentar as relações entre as políticas públicas para 

o livro escolar e o mercado editorial, abordando aspectos como a institucionalização de 

alguns órgãos de avaliação; seus critérios avaliativos; as medidas intervencionistas no 

funcionamento do mercado de livros escolares; as ações de incentivo ao desenvolvimento 

da indústria gráfica e editorial; e o papel destas políticas na legitimação das disposições 

oficialmente estabelecidas pelos programas curriculares. 

Partindo desta última questão e pensando no caso da História do Brasil e da 

História da América para o ensino secundário, em um segundo momento deste mesmo 

capítulo opta-se por apresentar os aspectos que constituíram a história destas disciplinas 

- assinalando-se, sobretudo, seus conteúdos oficiais que, certo é, estabeleceram um 

cânone que deveria ser mobilizado pelos livros escolares. Contudo, antes mesmo de 

apresentar estes pontos, é importante compreender o que foi ensino secundário 

estabelecido pelas disposições legais vigentes nos anos 1950 e 1960 – já que, de certo 

modo, as finalidades e os conteúdos das disciplinas dialogavam com os próprios objetivos 

desta modalidade de ensino.  

Para tal, as considerações partem da análise das determinações do decreto-lei nº 

4.244/42 – que prescrevia a quem o ensino secundário deveria contemplar; como ele se 

organizava; e quais seriam suas finalidades sociais -; e, posteriormente, atendo-se ao 

ensino de história, contemplam a lei nº 1.359/51 – destacando, aqui, os conteúdos oficiais 

das disciplinas históricas; sua seriação; e suas instruções metodológicas. Entretanto, é 

fundamental destacar que a situação do ensino de história neste contexto se fazia bastante 

complexa, dado as disputas que se caracterizavam pelas diferentes formas de apropriação 

destes programas oficiais – e que intentavam legitimar, cada qual, um modelo de história 

a ser ensinada. 

Por isso, baseado nas pesquisas de Bernardes (2010) – que estudou os debates 

sobre o ensino de história nas escolas secundárias no período entre 1942 e 1961 -, as 

discussões apresentarão estas distintas formas de pensar a história escolar e, mais 

especificamente, a disciplina de História do Brasil, cujas finalidades eram 

significativamente ressignificadas – como, por exemplo, a que destacava a necessidade 

de se pensar uma nova abordagem para a história brasileira, sem ufanismos. Junto a isso, 
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a problematização acerca do processo de autonomia da disciplina de História da América 

também é algo a ser apresentado, fundamentando-se, sobretudo, no trabalho de Dias 

(1997) – que, ao investigar A “invenção da América” na cultura escolar, ressaltou a 

importância do pan-americanismo e dos debates a respeito do ensino secundário ao 

processo em questão. 

Além de Dias (1997), as considerações de Bittencourt (1996) também colaboram 

à compreensão do ensino de História da América – principalmente no que diz respeito à 

falta de sincronia entre seus conteúdos e os da história nacional. Dessa forma, ela nos 

ajuda a compreender a desidentificação entre a história brasileira e americana, além de 

apresentar o desaparecimento desta última dos currículos do ensino secundário nos anos 

1960.  

Outro referência fundamental à compreensão do ensino de história – sobretudo, 

da História do Brasil – neste contexto da década de 1960 é o trabalho de Ferraro (2013) 

que, ao estudar os compêndios de Antônio José Borges Hermida publicados entre 1962 e 

1975, traz à tona uma série de informações importantes a respeito dos conteúdos e 

finalidades da história escolar – agora, em um momento marcado pela nova política de 

currículos com a LDB. Esta nova diretriz destacava a autonomia dos estados na 

organização de seus programas curriculares e, em vista disso, optou-se aqui em analisar 

o caso de São Paulo – sendo essencial a consulta ao Diário Oficial de São Paulo.  

O segundo capítulo, por sua vez, aborda a história da Companhia Editora Nacional 

e sua política de editar livros didáticos. Para isso, foram empregados como escopo teórico 

os trabalhos de Dutra (2004) – que analisou a tradição editorial da Companhia e sua 

importância à história nacional -, bem como as considerações de Toledo (2001; 2004) – 

que, ao analisar a produção da Coleção Atualidades Pedagógicas, produzida pela 

Nacional, evidenciou aspectos fundamentais de sua política editorial. Ainda, Hallewell 

(2017) colabora para a considerações apresentadas nesta seção, na medida em que seu 

trabalho discorreu sobre a história do livro no Brasil – destacando, dentre outras coisas, a 

política de atuação da Companhia na indústria e no mercado editoriais.  

Com efeito, esta política editorial fundamentava, dentre outras coisas, os 

delineamentos para a produção de uma materialidade específica aos produtos da 

Nacional, que, inclusive, era significativamente empregada nas ousadas propagandas da 
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Editora. Por isso, em uma seção específica, serão abordados aspectos primordiais a serem 

levados em consideração na compreensão desta materialidade – que carrega, consigo, um 

significativo conjunto de representações sobre a comunidade de leitores as quais os livros 

foram direcionados. 

Partindo dos estudos de Toledo (2001; 2010; 2015) e Chartier (1990; 1998), 

priorizou-se, aqui, destacar a importância do editor aos projetos editoriais; a constituição 

de uma “geografia da cultura”; as representações das competências culturais dos leitores; 

os mecanismos que prescrevem uma ordem às práticas de leitura; a ocorrência de uma 

subversão a esta ordem; a ressignificação do texto e dos dispositivos6 de auxílio à leitura; 

e a tentativa de legitimação da autoridade do autor e a autoridade do editor. 

Tendo em vista estas colocações, em outras duas seções deste mesmo capítulo 

serão exploradas as materialidades das obras de Antônio José Borges Hermida e Joaquim 

Silva tomadas como fontes desta investigação – ação que possibilita identificar não 

apenas o conjunto de representações sobre a comunidade de leitores a qual estes materiais 

eram direcionados, como também permite apreender determinados aspectos do modelo 

de ensino de história que estas obras buscaram legitimar. Para tal, é indispensável levar 

em conta, a princípio, as biografias dos respectivos autores, visto que os aspectos que 

constituem suas trajetórias dão indícios de como estes sujeitos poderiam compreender o 

ensino da história escolar. 

  Tendo isso em mente, para o caso de Joaquim Silva as pesquisas de Pinto Júnior 

(2010) – que estudou os aspectos pedagógicos da história ensinada nos livros didáticos 

de Joaquim -  e Ribeiro Júnior (2008; 2015) – que analisou as abordagens dada pelo autor 

à independência brasileira em seus manuais - nos ajudam a entender alguns aspectos de 

sua vida e obras. Dentre estas, destaca-se que aqui foram analisadas um total de onze 

exemplares, publicados entre 1951 e 1971 – sendo seis de História da América e cinco 

voltadas ao ensino de História do Brasil.  

                                                           
6 O conceito de dispositivo aqui empregado parte da definição atribuída por Michel Foucault: “(...) é, antes 

de tudo, um todo resolutamente heterogêneo que compreende discursos, instituições, arranjos 

arquitetônicos, decisões regulatórias, leis, medidas administrativas, declarações científicas, propostas 

filosóficas, moral, filantrópico, enfim: o dito assim como o não dito, esses são os elementos do sistema. O 

próprio dispositivo é a rede que se estabelece entre esses elementos” (Ver: AGAMBEN, Giorgio. O que é 

um dispositivo?. Outra travessia, Santa Catarina, n. 5, 2005, pp. 9-16. Disponível em: 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/Outra/article/download/12576/11743. Acesso em: 14 ago. 2020).   
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No caso de Antônio José Borges Hermida, as questões de sua biografia se 

sustentam a partir dos trabalhos de Ferraro (2013) – que analisou as narrativas textuais e 

imagéticas sobre a História do Brasil nos livros do autor - e Brauna (2013) – que estudou 

a trajetória das edições destes manuais entre os anos 1940 e 1960 -, sendo possível 

evidenciar a formação acadêmica do autor e sua atuação enquanto professor e escritor de 

manuais escolares. Mas, em vista de uma grande quantidade de lacunas no percurso de 

vida deste autor, outras fontes foram igualmente consultadas – como as correspondências 

trocadas entre Hermida e a CEN, que deram indícios, por exemplo, de sua aproximação 

com a Editora. Ainda, no que diz respeito à quantidade de livros examinados, foram 

selecionados um total de seis exemplares – sendo dois de História da América e quatro 

direcionados ao ensino de História do Brasil.  

Tanto no que diz respeito às obras de Joaquim Silva quanto no que se refere às de 

Borges Hermida, deve ser assinalado ainda que a análise da materialidade levou em conta 

a colaboração das percepções de Másculo (2008) – que, ao se debruçar sobre a produção 

da Coleção Sérgio Buarque de Holanda, problematizou os elementos da materialidade 

deste produto -; e Munakata (1997) – que, ao explorar a produção de livros didáticos e 

paradidáticos, inaugurou no Brasil a necessidade de se ater às questões materiais dos 

livros escolares. 

No capítulo três as considerações apresentadas discorrem acerca do conjunto de 

representações sobre o passado histórico mobilizado pelas narrativas dos manuais de 

Joaquim Silva. Levando em conta os respectivos papeis das disciplinas de História do 

Brasil e História da América na formação das identidades nacional brasileira e pan-

americana – interpretadas como as principais finalidades das disciplinas em questão -, 

nesta seção busca-se apresentar como o autor mobiliza os cânones legitimados pelos 

programas curriculares a fim de fazer despertar no seu público ledor os sentimentos de 

brasilidade e pan-americanismo.  

O quarto capítulo segue a mesma lógica do anterior, mas toma como foco os 

manuais de Antônio José Borges Hermida. Estabelecendo, a todo o momento, uma 

comparação com as narrativas históricas presentes nas obras de Joaquim, o capítulo em 

questão evidencia as semelhanças e diferenças entre os autores nas formas de abordagem 

dos cânones oficialmente estabelecidos pelos programas curriculares das disciplinas em 

questão.  
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Com efeito, é importante salientar que as análises do conteúdo, realizadas em 

ambos os capítulos, não se limitam apenas ao texto principal, mas recaem também sobre 

os elementos paratextuais que cada obra emprega: imagens; notas de rodapé; exercícios; 

epígrafes; leituras e tantos outros – sempre, é claro, pensando em suas respectivas 

funcionalidades para a legitimação dos conteúdos. Isto posto, nas partes em questão se 

busca destacar, dentre outras coisas, o próprio diálogo que os autores estabelecem com a 

historiografia e os silenciamentos que, certamente, constituem os respectivos processos 

de construção das narrativas históricas. 

Por fim, nas considerações finais, serão apresentadas algumas percepções a 

respeito da investigação então realizada – que possibilitou identificar, dentre outras 

coisas, que, em meio às disputas de representações no âmbito do ensino de história dos 

anos 1950 e 1960, os materiais aqui examinados fundamentaram a manutenção de uma 

tradição específica de historicização do passado histórico. Esta, caracterizada não apenas 

por uma abordagem majoritariamente político-administrativa e militar das experiências 

vividas, sustentou um tom ufanista acerca do passado nacional – que não apenas 

supervalorizava a história brasileiro como também teria possibilitado a construção de um 

imaginário marcado pela soberania do Brasil no continente americano. 

 

 

Capítulo 1 - Entre debates, políticas e deliberações: as políticas públicas para o livro 

didático, o mercado editorial dos manuais escolares e o ensino de História do Brasil 

e História da América no ensino secundário (1951-1971) 

Interpretadas por Freitag et al. (1987) como um aspecto da política educacional 

empregada na transformação ou manutenção dos interesses de certos grupos sociais, as 

políticas públicas para o livro didático podem ser compreendidas como um conjunto de 

normas que fundamentam uma série de procedimentos de controle e regulamentação 

sobre o manual escolar (CHOPPIN, 2000) – influindo, de maneira significativa, no 

processo de elaboração, produção, comercialização e usos destes materiais. 

Apresentando uma expressiva relação com os desdobramentos das indústrias 

gráfica e editorial, tal qual com o funcionamento do mercado de livros escolares, estas 
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políticas apresentam ao longo do tempo certas particularidades de seu contexto de 

institucionalização – marcado, inclusive, pelas relações de força entre os sujeitos e 

instituições que intentam, cada qual, ratificar sua autoridade. 

Em vista destas considerações, ressalta-se aqui a importância de considerar estas 

políticas como elementos imprescindíveis aos estudos que tomam os manuais escolares 

como objeto de pesquisa, visto que sua análise possibilita não apenas adentrar na história 

das tensões entre os lugares de poder então envolvidos com sua sanção, como também 

permite assimilar os conflitos desencadeados no interior de tais ambientes 

(FILGUEIRAS, 2015) - que, certo é, buscam validar suas respectivas decisões sobre o 

que e como um determinado saber deve ser veiculado e ensinado. 

Assim, o capítulo em questão toma como propósito apresentar algumas reflexões 

acerca das instituições e normas que, por seu turno, buscaram controlar não só a produção 

dos manuais escolares, mas também as suas formas, os procedimentos para sua 

comercialização e, inclusive, seus modos de uso no decorrer das décadas de 1950 e 1960. 

  

1.1. Das deliberações políticas às disposições do mercado: as políticas públicas para 

o livro didático e o mercado editorial dos manuais escolares 

Apresentar as medidas implementadas pelas políticas públicas para os manuais 

escolares na década de 1950 requer levar em conta não apenas as discussões sobre o 

problema do livro didático – que, integrando os debates a respeito da democratização ou 

manutenção do ensino secundário, propunham um constante questionamento acerca do 

papel exercido por estes materiais -, mas, também, a atuação, concomitante e conflituosa, 

de dois órgãos de avaliação que buscaram, cada qual, firmar suas deliberações para o livro 

escolar – a saber: a Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD) e a Campanha do 

Livro Didático e Manuais de Ensino (Caldeme). 

Instituída por Gustavo Capanema através do decreto-lei nº 1.006, de 30 de 

dezembro de 19387, a CNLD “(...) tornou-se responsável pela primeira estrutura oficial 

de avaliação nacional e controle dos livros escolares brasileiros” (FILGUEIRAS, 2011, 

p. 17). Fruto de uma conjuntura marcada pela organização de uma nova política 

                                                           
7 O Decreto em questão “Estabelece as condições de produção, importação e utilização do livro didático”. 
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característica do Estado Novo, bem como por uma lógica na qual o livro didático era visto 

como instrumento de maior alcance da educação8 (FILGUEIRAS, 2011, p. 19), à 

instituição em questão caberia: 

a) examinar os livros didáticos que lhe forem apresentados, e proferir 

julgamento favorável ou contrário à autorização de seu uso;  

b) estimular a produção e orientar a importação de livros didáticos;  

c) indicar os livros didáticos estrangeiros de notável valor, que mereçam ser 

traduzidos e editados pelos poderes públicos, bem como sugerir-lhes a abertura 

de concurso para a produção de determinadas espécies de livros didáticos de 

sensível necessidade e ainda não existentes no país;  

d) promover, periodicamente, a organização de exposições nacionais dos livros 

didáticos cujo uso tenha sido autorizado na forma desta lei (Decreto-lei 

nº1.006/38). 

Tais finalidades se pautavam como a concretização das questões centrais que 

norteavam a política de livros idealizada por Capanema – aspectos os quais ressaltavam 

a necessidade de se estabelecer um controle ideológico e metodológico das matérias 

veiculadas pelos manuais; bem como a indispensabilidade da garantia da livre inciativa 

de produção e escolha dos materiais pelos professores e da eficiência das “(...) 

penalidades da lei sobre autores, editores e escolas que não cumprissem os dispositivos 

estabelecidos pelo Decreto” (FERREIRA, 2008 apud FILGUEIRAS, 2011, p. 21). 

Com efeito, atendo-se, a princípio, à questão da vigilância acerca da natureza 

ideológica e metodológica dos conteúdos então mobilizados pelos livros didáticos, o 

referido Decreto estabelecia, por meio dos artigos nº 20 e 21, as condições que 

justificariam a reprovação, por parte da Comissão, dos manuais submetidos para a 

avaliação – o que implicaria, portanto, a proibição de sua comercialização9. O art. 20, por 

exemplo, interpretado como resultado de uma evidente preocupação com as abordagens 

político-ideológicas dos conteúdos das matérias, dispunham, incisivamente, a não-

autorização do uso do livro didático:  

a) que atente, de qualquer forma, contra a unidade, a independência ou a 

honra nacional;  

                                                           
8 De acordo com Filgueiras (2011), isso se justificava pelo fato de que tais materiais seguiam “(...) o aluno 

da escola ao lar e exercia função inspiradora e reguladora do trabalho docente ao interferir na ordem e 

seriação das lições” (FILGUEIRAS, 2011, p. 19). 
9 Segundo Capanema: “Essa fiscalização não visa à diminuição da liberdade que deve existir na elaboração 

de toda obra de cultura. Nem pretende o Governo exercer esse controle excessivo. Exercerá, no entanto, 

um controle suficiente para que possa conseguir dois objetivos. O primeiro, excluir das escolas brasileiras 

qualquer livro que contenha, clara ou sub-repticiamente, qualquer influência antipatriótica, qualquer ofensa 

à honra nacional, qualquer atentado ao patrimônio espiritual da Nação. O segundo é o que diz respeito à 

parte técnica ou científica da obra didática, bem como a sua linguagem. Todos os erros, sob esse ponto de 

vista, devem ser expurgados dos livros didáticos” (CAPANEMA, 1940 apud FILGUEIRAS, 2011, p. 36). 
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b) que contenha, de modo explícito, ou implícito, pregação ideológica ou 

indicação da violência contra o regime político adotado pela Nação;  

c) que envolva qualquer ofensa ao Chefe da Nação, ou às autoridades 

constituídas, ao Exército, à Marinha, ou às demais instituições nacionais;  

d) que despreze ou escureça as tradições nacionais, ou tente deslustrar as 

figuras dos que se bateram ou se sacrificaram pela pátria;  

e) que encerre qualquer afirmação ou sugestão, que induza o pessimismo 

quanto ao poder e ao destino da raça brasileira;  

f) que inspire o sentimento da superioridade ou inferioridade do homem de 

uma região do país, com relação ao das demais regiões;  

g) que incite ódio contra as raças e as nações estrangeiras;  

h) que desperte ou alimente a oposição e a luta entre as classes sociais;  

i) que procure negar ou destruir o sentimento religioso, ou envolve combate a 

qualquer confissão religiosa;  

j) que atente contra a família, ou pregue ou insinue contra a indissolubilidade 

dos vínculos conjugais;  

k) que inspire o desamor à virtude, induza o sentimento da inutilidade ou 

desnecessidade do esforço individual, ou combata as legítimas prerrogativas 

a personalidade humana. (Decreto-lei nº 1.006/38) (grifos meus). 

Ao que se pode notar, constituindo um conjunto de valores que, de certo modo, 

expressavam significativamente os anseios do projeto nacionalista do Estado Novo, as 

disposições em questão se estabeleciam como uma forma de garantir, através dos livros 

didáticos, a veiculação dos princípios tomados como fundamentais na constituição da 

identidade nacional -  que, é válido sublinhar, deveria ser marcadamente configurada  a 

partir de uma ideia de cordialidade, homogeneidade e unidade nacional.  

Mas, para além destas considerações, é importante destacar também que as 

medidas em questão buscavam, ainda que de maneira tímida, assegurar a ideia de combate 

ao ódio contra as nações estrangeiras – tema internacionalmente discutido por meio dos 

projetos e ações promovidos pela UNESCO. Segundo o órgão, este mencionado ódio se 

fundamentaria pela presença, no imaginário social, dos estereótipos – cujos valores 

alimentavam uma verdadeira incompreensão internacional entre os Estados nacionais.  

Em meio a essas circunstâncias, os sistemas educacionais teriam um papel 

fundamental na transmissão destes princípios e, nesse bojo, os próprios livros didáticos 

eram apontados como instrumentos de notável eficácia à legitimação destas ideias. Nesse 

sentido, a UNESCO idealizava uma expressiva e necessária mudança destes quadros, 

colocando como imperativo “(...) envidar todos os esforços para suprimir, ou evitar, que 

apareça na escola e na comunidade, qualquer estereótipo, socialmente indesejável” 

(HOLLANDA, 1957, p. 202). Um dos caminhos para isso seria a imprescindível revisão 
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dos manuais escolares – que deveria ser promovida tanto pelas iniciativas públicas quanto 

pelas ações privadas10.  

Alinhado a estas perspectivas, o Brasil estabeleceu convênios com algumas 

nações americanas a fim de que se pudesse colocar em prática este projeto de revisão das 

obras didáticas. Uma destas alianças se deu com a Argentina, resultando, inclusive, na 

formação da Comissão Brasileira Revisora de Textos de História e Geografia – que, 

apesar de ter elaborado suas diretrizes, não funcionou efetivamente  “(...) porque lhes 

faltou a sanção, indispensável, de um decreto, que regulamentasse a execução do 

Convênio” (HOLLANDA, 1957, p. 204).   

 Mas, segundo Hollanda (1957), ainda que estas diretrizes nunca tivessem sido 

postas em prática pela Comissão em questão, posteriormente, sua lógica seria incluída ao 

projeto de institucionalização e funcionamento da Comissão Nacional do Livro Didático 

– fundamentando as disposições anteriormente citadas que, por sua vez, levavam em 

conta os já colocados valores da cordialidade, homogeneidade e unidade nacional11.  

Conforme pontuado por Hollanda (1957), esta mencionada noção de unidade 

também se fazia perceptível nas primeiras determinações estabelecidas pelo Art. 21 do 

                                                           
10 A respeito desta revisão dos manuais escolares, Hollanda (1957) destacava que é importante lembrar que 

“(...) a modificação das atitudes não se obtém com a simples retificação dos estereótipos correspondentes, 

senão com a transformação das condições sociais que originam. Mas, é inegável, que as tensões 

internacionais, nas quais a opinião pública desempenha um papel considerável, perderiam em parte, a sua 

virulência se os povos e seus dirigentes fossem educados numa escola isenta de estereótipos nacionais, ou 

étnicos, que geram ou contribuem para afiançar atitudes de ressentimento, desprezo ou, mesmo, ódio a 

outros países, grupos étnicos, religiões, tipos de governo e organização social etc” (HOLLANDA, 1957, p. 

200). 
11 Segundo Hollanda (1957), dentre estas diretrizes, pensando no caso do ensino de história, poderiam ser 

destacados: 

Generalidade:1. A História da civilização brasileira deve ser elaborada de modo a interessar a juventude 

na avaliação de todos os aspectos do passado nacional. Manterão os compêndios as proposições 

convenientes, entre as diferentes seções em que se divide a história, afim de que a visão parcial dos fatos 

não prejudique a noção global de meio físico, povo, evolução e unidade do Brasil.Cordialidade:2. Os 

compêndios de história não podem conter comentários deprimentes de referência a povos estrangeiros. 

Solidariedade:3. Os compêndios de história devem desenvolver os capítulos referentes às relações de paz 

e comércio entre o Brasil e as nações estrangeiras, notadamente americanas, dando devido sentido histórico 

à solidariedade entre os povos. Idealismo: 4. Os compêndios de história pátria salientarão as tradições de 

desinteresse e idealismo da nossa política exterior, e a coerência dos seus sentimentos de conciliação e 

cordialidade. Americanidade 5. Sendo a veracidade um objetivo comum da história, ela exige que a respeito 

das mesmas relações interamericanas destaquem atitudes, iniciativas e fatos, que formam a consciência 

americanista da nossa civilização e constituem uma segurança dos destinos pacíficos do Novo Mundo. 

Veracidade: 6. Considerando que os textos históricos, utilizados no ensino primário e secundário, devem 

ministrar à juventude o máximo de noções exatas sobre o passado do seu país, as suas sínteses excluirão 

sistematicamente dos temas controversos comentários e divagações, limitando-se à indicação dos fatos. 

Tratando-se de assuntos internacionais, evitarão as qualificações ofensivas e os conceitos que atinjam a 

dignidade dos Estados e os seus melindres nacionais (HOLLANDA, 1957, pp. 206-207). 
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decreto de 193812 - que, tomando como foco os aspectos pedagógicos dos livros didáticos, 

estabelecia a não-autorização à circulação do manual: 

a) que esteja escrito em linguagem defeituosa, quer pela incorreção gramatical, 

quer pelo inconveniente ou abusivo emprego de termos ou expressões 

regionais ou da gíria, quer pela obscuridade do estilo;  

b) que apresente o assunto com erros da natureza científica ou técnica;  

c) que esteja redigido de maneira inadequada, pela violação dos preceitos 

fundamentais da pedagogia ou pela inobservância das normas didáticas 

oficialmente adotadas, ou que esteja impresso em desacordo com os preceitos 

essenciais da higiene da visão;  

d) que não traga por extenso o nome do autor ou autores;  

e) que não contenha a declaração do preço de venda, o qual não poderá ser 

excessivo em face do seu custo (Decreto-lei nº 1.006/38) (grifos meus). 

Ao analisar estas resoluções, pode-se afirmar que, de fato, a atenção pairava sobre 

os aspectos pedagógicos destes materiais. Além do indispensável uso das normas da 

linguagem padrão, a necessária advertência quanto a observância das diretrizes didáticas 

oficialmente empregadas caracterizava um verdadeiro esforço para se “(...) regulamentar 

e padronizar os conteúdos e métodos dos livros didáticos (...)” (FILGUEIRAS, 2011, p. 

24).  

A respeito destes pontos, ao analisar as orientações dirigidas aos parecistas da 

Comissão, Filgueiras (2011) destacou que quanto à padronização da linguagem, o livro 

deveria   

Expor com clareza o que se propunha a transmitir. Vocabulário simples, dando 

preferência para expressões de uso mais correntes. Eram condenáveis 

expressões regionais ou gírias. Concisão – evitar a prolixidade, as digressões 

inúteis, a ostentação de recursos verbais (FILGUEIRAS, 2011, p. 43). 

Ainda, quanto ao cumprimento das normas didáticas,  

... a matéria não deveria ficar aquém das exigências do programa de ensino, 

mas também não deveria ultrapassar os conhecimentos exigidos. Seriam 

inadmissíveis exemplos que exigissem conhecimentos superiores ao grau de 

ensino (FILGUEIRAS, 2011, p. 43). 

 Contudo, para além destes pontos, é interessante observar que dentre os aspectos 

pedagógicos a ser levados em conta no processo de avaliação, as materialidades do texto 

e do livro têm também seu lugar garantido. Dessa forma, estar impresso “com os preceitos 

                                                           
12 Segundo Guy de Hollanda, a CNLD tinha uma “obsessão anti-regional”: “Vê-se que a obsessão anti-

regional do espírito centralizador, que dominou de 1930 a 1934 e de 1937 a 1945, continua patente no item 

a, ao conservar-se a proscrição do ‘abusivo emprego de termos ou expressões regionais” (Ibid., p. 230). 
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essenciais da higiene da visão”, conforme estabelecido no art. 21, significava que ao 

manual caberia a apresentação de uma boa visualidade. Para tal,  

• A altura do livro padrão poderia ser de 20 a 24 cm; com largura de 14 a 16 

cm. A capa seria cartonada ou de material flexível, mas deveria ser resistente. 

O papel seria branco. E não seria permitido que se visse a impressão no verso 

da página. A cor no texto deveria ser preta. 

• O tipo de letra utilizado seria o redondo simples, com corpo 16 ou 18, para 

livros destinados ao jardim de infância e primeiros anos do curso primário; 

corpo 10 ou 12 para as séries seguintes.  

• Eram inadmissíveis os erros de revisão, truncamentos, transposições ou 

inversões de linhas ou palavras, “pastéis”, etc. Deveriam ser evitadas as 

“quebras” de linhas ou palavras e “recortes” que dificultassem a leitura.  

• Nos livros de 1º grau todas as páginas deveriam conter ilustrações, sempre 

em perfeita correlação com a matéria descrita (FILGUEIRAS, 2011, p. 43). 

Além destes aspectos materiais, chama a atenção ainda as determinações relativas 

ao preço das obras – que, como pôde ser visto, não poderia ser excessivo. Também, de 

acordo com Hollanda (1957, p. 232), “(...) uma vez autorizado o uso do livro didático, o 

preço de sua venda não poderá ser alterado, sem prévia licença da Comissão Nacional do 

Livro Didático’” – o que justifica, assim, a obrigatoriedade em se ter assinalado o valor 

nas obras, apresentando-se como uma forma de assegurar o cumprimento da exigência 

em questão. 

Esta situação pode ser interpretada como uma clara forma de intervenção da 

Comissão no funcionamento do mercado de livros didáticos que, por sua vez, se 

encontrava em contínua expansão desde o início dos anos 1930. Este declarado 

crescimento pode ser justificado pelo ininterrupto processo de democratização do ensino 

secundário – que, certo é, resultou na própria ampliação do mercado consumidor de livros 

escolares. Consequentemente, Hollanda (1957) destacou a notável melhora da 

apresentação material destes manuais em razão, também, do concomitante 

aperfeiçoamento da indústria gráfica e editorial no Brasil. 

Com efeito, é válido destacar que parte significativa desta indústria se 

desenvolveu na cidade de São Paulo, onde havia uma expressiva quantidade de editoras 

cujos catálogos tomavam o livro didático como seu principal produto. Interpretada por 

Razzini (2010) como “a cidade dos livros escolares”, a capital paulista concentrava as 

mais importantes casas editoriais do país como, por exemplo, a Livraria Francisco Alves; 

a Melhoramentos; a Companhia Editora Nacional; e a Editora do Brasil (FILGUEIRAS, 

2011). 
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Segundo Filgueiras (2011), todas estas instituições encaminhavam uma grande 

quantidade de livros para a avaliação da Comissão, porém, com exceção da Companhia 

Editora Nacional, poucos destes manuais eram, de fato, autorizados. Por certo, esta 

notória vantagem da Companhia poderia ser justificada, por sua vez, pela rede de 

sociabilidade que, de certo modo, conectava ambas as instituições – afinal, muitos 

membros da Comissão publicavam livros pela casa editorial em questão. Logo, não é 

incorreto afirmar que “(...) os avaliadores podem ter favorecido a aprovação de autores 

que publicavam pela Companhia Editora Nacional, pois faziam parte de um projeto 

político educacional comum” (FILGUEIRAS, 2011, p. 47) - situação que atrapalhava, 

portanto, a idoneidade das avaliações então realizadas. 

De qualquer modo, muitos dos livros que passavam pelo crivo destas avaliações 

recebiam um número de registro junto à inscrição “livro de uso autorizado pelo Ministério 

da Educação” (FILGUEIRAS, 2011) – aspectos que legitimavam, portanto, a autoridade 

do órgão e da instituição enquanto lugares de poder. Decerto, a manutenção desta 

autoridade se fazia, de maneira significativa, por meio de um conjunto de disposições que 

fundamentariam a aplicabilidade de certas penalidades àqueles que não cumprissem as 

determinações oficialmente estabelecidas pela Comissão. 

Hollanda (1957), que analisou detalhadamente estas punições, destacou que, por 

exemplo, os professores das instituições de ensino normais, profissionais ou secundárias, 

“(...) que ‘admitirem no ensino de sua responsabilidade, livros didáticos de uso não 

autorizado’, são sujeitos ‘à multa de cem cruzeiros a dois mil cruzeiros, se não forem 

empregados públicos, ou se o forem, a suspensão por quinze a sessenta dias” 

(HOLLANDA, 1957, p. 239). E completava: “A reincidência na admissão de livros 

didáticos não autorizados, importa a ‘demissão do cargo ou dispensa da função que 

ocuparem” (HOLLANDA, 1957, p. 239). 

Iguais penas vigoram para professores ou ‘quaisquer outras autoridades 

escolares de caráter técnico e administrativo’, que se tornem ‘agentes ou 

representantes de autores, editores ou livreiros, para venda ou propaganda de 

livros didáticos, ainda que tais atos sejam praticados fora das repartições ou 

estabelecimentos em que trabalham (HOLLANDA, 1957, p. 240).  

Para além destas situações, enfatiza-se que as mesmas punições se aplicariam 

também à direção da escola - normal, profissional ou secundária; pública ou privada - que 

determinar  
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... a obrigatoriedade de adoção de um só livro ou de certos e determinados 

livros para cada grau ou ramo de ensino, nem estabelecer preferência entre os 

livros didáticos de uso autorizado, sendo livre [...] aos professores, nas escolas 

normais, profissionais e secundárias, a escolha de livros para uso dos alunos, 

uma vez que constem da relação oficial das obras de uso autorizado... (Decreto-

lei nº 1.006/38). 

Ainda, é válido notar que se esta questão da “não-autorização” se apresentava 

como o mote para a aplicação de uma medida punitiva para os professores e os demais 

sujeitos ligados diretamente ao âmbito escolar, o mesmo poderia ser destacado em relação 

aos autores e editores que, tendo suas obras reprovadas, as apresentariam ao mercado 

consumidor com o status de “uso autorizado”. Para este caso, as determinações legais 

previam multas entre os valores de ₢$1.000,00 e ₢$5.000,00 (Decreto-lei nº 1.006/38). 

De um modo geral, estas deliberações punitivas foram revigoradas com a 

promulgação do decreto-lei nº 8.460, de 26 de dezembro de 1945. Expedido sob as 

circunstâncias que marcaram o fim da ditadura do Estado Novo, o decreto em questão 

“(...) reafirmou as funções da CNLD estabelecidas pelo decreto-lei n° 1.006/38, e 

incorporou as mudanças que foram sendo sancionadas por diversos decretos nos anos 

anteriores (FILGUEIRAS, 2011, p. 78) – endossando, dentre outras coisas, a tônica da 

questão da liberdade de escolha dos livros didáticos por parte do professor. 

Este era, sem dúvida, um dos principais pontos da política de livros didáticos 

estabelecida pela Comissão, que teria sido atingido, no início dos anos 1950, pelo discurso 

do então ministro da educação Ernesto Simões Filho – para quem o governo “(...) iria 

controlar a utilização e escolha dos livros escolares13” (FILGUEIRAS, 2011, p. 84) 

(grifo meu). Conforme apresentado por Filgueiras (2011), este posicionamento incitou a 

divulgação de um memorial, redigido pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), em defesa 

do princípio de liberdade estabelecido pela CNLD e da ideia de que apenas caberia ao 

governo o controle da qualidade e do preço dos manuais. Além disso, o documento 

assinalava também que  

... o princípio da liberdade de produção elevava a qualidade dos manuais tanto 

em seu conteúdo, como no aspecto material. Enfatizava que a qualidade dos 

livros didáticos estava melhorando, pois os autores e editores seguiam todas 

as emendas e sugestões indicadas pela CNLD. Segundo o documento, não 

existia no Brasil ‘o problema do livro didático’, nem em relação à quantidade 

de livros produzidos, nem quanto ao preço e à qualidade (FILGUEIRAS, 2011, 

p. 85) (grifo meu). 

                                                           
13 Filgueiras (2011) ressalta que o discurso em questão havia sido proferido em uma entrevista concedida 

ao jornal A Noite. 
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Mas, apesar deste esforço da CBL em prol do cumprimento das determinações 

oficiais da Comissão Nacional, no mesmo ano, “(...) foi promulgada no estado de São 

Paulo a lei n° 1.536, que criou a Comissão Estadual do Livro Didático (...)” 

(FILGUEIRAS, 2011, p. 85) – que reforçava a ideia da escolha, por parte do governo (no 

caso, estadual), dos livros a serem utilizados pelos professores. 

Frente a esta situação, a CBL manifestava, mais uma vez, a reafirmação da 

autoridade da CNLD como instituição de poder inquestionável a respeito da política de 

livros escolares no país. Caracterizando-se como uma das organizações que mais teria 

atuado contra esta mencionada legislação estadual, ela considerava a iniciativa do 

governo paulista  

... inconstitucional por violar a liberdade de cátedra, ao determinar que a 

Comissão Estadual do Livro Didático deveria escolher as ‘melhores obras 

didáticas a serem recomendadas pelo Governo do Estado’ (Carta da Câmara 

Brasileira do Livro ao governador do Estado de São Paulo apud. 

FILGUEIRAS, 2011, p. 86). 

Esta Comissão Estadual funcionou ao longo de toda a década de 1950, não sem 

choques com a CBL ou mesmo com a própria Comissão Nacional do Livro Didático - o 

que desvelava, de certo modo, os questionamentos sobre a centralização da política 

federal no âmbito de suas políticas públicas o livro didático. Tais questionamentos, 

promovidos por alguns intelectuais vinculados às Faculdades de Filosofia das 

Universidades e de outros órgãos do Estado (FILGUEIRAS, 2011), incidiam sobre as 

avaliações da CNLD e colocavam em xeque as próprias finalidades da instituição em 

questão. 

Nesse sentido, Guy de Hollanda destacou, por exemplo, que apesar de ser 

designada a estimular a produção e orientar a importação de livros escolares, bem com a 

indicar os manuais estrangeiros que pudessem ser traduzidos e editados pelos poderes 

públicos ou, ainda, a sugerir a abertura de concurso para a produção de livros didáticos 

de sensível necessidade e ainda não existentes no Brasil, a Comissão  teria se limitado 

apenas “(...) a exercer a função de examinar os livros didáticos, que lhes são submetidos 

para aprovação” (HOLLANDA, 1957, p. 235). 

Além disso, sobre a questão da seleção dos livros pelo professor, pontuava: 

A legislação vigente reserva aos professores a escolha dos livros didáticos, 

porém, na prática, é frequentemente usurpada, nas escolas particulares, pelos 
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diretores, que, não raro, dão preferência aos de editoras, cuja propaganda é 

mais eficiente e lança mão, às vezes, de processos comerciais de ética duvidosa 

(HOLLANDA, 1957, p. 197). 

Também, se havia desconfiança nestes referidos processos comerciais, não seria 

diferente em relação ao próprio processo de avaliação empregado pela Comissão 

Nacional – o qual “(...) repousa em critérios, exclusivamente, pessoais” (HOLLANDA, 

1957, p. 243). 

E, ainda, ressaltando a ineficiência da burocracia inerente à mesma instituição, 

chamava a atenção, por exemplo, à necessidade de observar que “(...) na prática, é 

impossível aplicar a proibição de adotar livros didáticos, antes de aprovados pela 

Comissão, porque esta não está em dia com o julgamento dos mesmos” (HOLLANDA, 

1957, p. 242). 

Frente a estes problemas, havia uma verdadeira defesa da ideia de que a então 

atual legislação para o livro didático deveria ser completamente revista. Vista, dessa 

forma, como um órgão ineficaz, a CNLD era apontada como uma instituição incompatível 

à nova realidade da educação – marcada, sobretudo, pelo contínuo processo de 

democratização do ensino. Além disso, assinalada como uma verdadeira “camisa de 

força” ao processo de produção dos livros didáticos, ela exercia uma significativa 

influência sobre autores e editoras a fim de que seguissem os programas oficiais 

(FILGUEIRAS, 2011) – apresentando-se, assim, como uma ameaça à liberdade de 

expressão intelectual (HOLLANDA, 1957). 

De certo modo, todas estas críticas tinham sua origem em outra instituição de 

poder ligada ao Ministério da Educação, que, no início dos anos 1950, passava a 

centralizar “(...) as discussões sobre a atualização dos livros didáticos e a necessidade de 

reformulação dos objetivos, métodos e conteúdos de ensino (...)” (FILGUEIRAS, 2011, 

p. 89) – a saber: o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (INEP). 

Criado na década de 1930 com o propósito de “(...) desenvolver estudos e 

pesquisas na área da educação para subsidiar as políticas do Ministério da Educação (...)” 

(FILGUEIRAS, 2011, p. 90), o Instituto dispunha de funções de caráter executivo, 

prestando assistência técnica aos sistemas de educação estaduais, municipais e 

particulares (MENDONÇA, 2005 apud FILGUEIRAS, 2011). Em 1952, já sob a direção 

de Anísio Teixeira, o órgão se apresentava como depositário de um papel central nas 
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atuações do Ministério, expondo os problemas que caracterizavam a situação da escola 

no período em questão – interpretada por Teixeira como artificial, desligada da realidade 

e cujo funcionamento se dava por meio de “(...) currículos e programas oficiais 

padronizados para todo o país14 (FILGUEIRAS, 2011, p. 92).  

 De certo modo, a CNLD tinha um papel expressivo na legitimação desta lógica, 

na medida em que aprovava apenas os livros didáticos que estivessem em comum acordo 

com estes programas – o que “(...) impossibilitava a elaboração de manuais escolares 

diferenciados” (FILGUEIRAS, 2011, p. 92).  

Compreendido por Anísio Teixeira como um “(...) objeto que ajudaria a resolver 

a questão da ‘multiplicação desenfreada da escola secundária, com professores 

improvisados’ (FILGUEIRAS, 2011, p. 116), o livro escolar tinha um lugar central no 

pensamento do educador, sendo apontado como um instrumento imprescindível ao 

desenvolvimento da escola e da prática docente. Segundo ele, por exemplo,  

... não podemos fazer escolas sem professores, seja lá qual for o nível das 

mesmas, e, muito menos, ante a falta de professores, improvisar, sem recorrer 

a elementos de um outro meio, escolas para o preparo de tais professores. 

Depois, não podemos fazer escolas sem livros. (TEIXEIRA, 1952 Apud 

MUNAKATA, 2000, p. 129) (grifo meu). 

  Mas, estes livros, defendia Anísio Teixeira, deveriam ser produzidos com maior 

liberdade a fim de apresentar conteúdos que pudessem estabelecer relações com a 

realidade dos alunos. Além disso, sua utilização também deveria sofrer alterações em 

relação àquilo que as práticas educacionais haviam estabelecidos até então: uma educação 

livresca, marcada pela leitura e memorização dos saberes mobilizados. Logo, o livro 

escolar deveria ser introduzido “(...) em meio a outras atividades que não apenas a de 

leitura, apartada da vida e da experiência” (FILGUEIRAS, 2011, p. 134). 

O aprendiz [...] precisa de algo diferente. Precisa saber como tais 

conhecimentos foram descobertos e por que vieram a ser assim formulados. Os 

dados iniciais são a experiência humana, em sua forma bruta, e os problemas 

práticos que essa experiência suscita. O livro deve mostrar-lhe como esses 

problemas chegam a ser sentidos, como vieram a ser analisados e formulados, 

como se levantaram as hipóteses que os pretendem resolver, como se 

processaram as comprovações acaso já feitas, e como hão de continuar a 

observação, a análise e a elaboração de métodos cada vez mais apropriados, 

                                                           
14 A respeito deste posicionamento, Anísio Teixeira pontuava a necessidade de eliminar “(...) todos os 

modelos e imposições oficiais que estão a produzir efeitos opostos aos previstos, servido até como 

justificativa para o mau ensino – como é o caso dos programas oficiais, dos livros didáticos aprovados e do 

currículo rígido e uniforme” (TEIXEIRA, 1956 Apud MUNAKATA, 2000, p. 137). 
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até que possam formular os ‘fatos’, ‘princípios’ e ‘leis’ que constituem o saber 

científico (TEIXEIRA, 1966 Apud MUNAKATA, 2000, p. 140).  

Frente a estas considerações, Filgueiras (2011) destaca que, na perspectiva de 

Teixeira, o livro escolar se apresentava com uma das soluções para os problemas que 

pautavam a situação educacional no país. Outro caminho seria a elaboração de guias e 

manuais de ensino para os professores e diretores das escolas (MUNAKATA, 2002 Apud 

FILGUEIRAS, 2011) – medidas amplamente promovidas pela Campanha do Livro 

Didático e Manuais de Ensino (Caldeme).  

Idealizada por Gustavo de Sá Lessa15 e oficialmente institucionalizada em 1952, 

a Caldeme surgia como “(...) uma tentativa de burlar a CNLD utilizando-se do próprio 

aparato do Estado, para propor novas soluções para os manuais escolares” 

(FILGUEIRAS, 2011, p. 138). Intrinsicamente vinculada ao INEP e, portanto, 

fundamentada pelas ideias defendidas por Anísio Teixeira, ela buscava, juntamente com 

a Campanha de Inquérito e Levantamento do Ensino Médio e Elementar (Cileme), 

resolver os problemas da educação básica no Brasil.  

De acordo com Filgueiras (2011), 

... enquanto a Cileme deveria ‘medir e avaliar a situação real do ensino médio 

e do ensino elementar em todo o país, com a profundidade e generalidade 

suficientes para analisar o papel que representam no quadro geral das 

instituições sociais brasileiras’, a Caldeme realizaria ‘assistência técnica ao 

professorado, fazendo chegar às suas mãos guias ou manuais escritos 

especialmente para sua orientação’ (FILGUEIRAS, 2011, p. 93). 

Mas, esta produção dos guias e manuais para o professor apresentava-se apenas 

como parte de um processo efetivamente mais amplo a respeito desta referida assistência 

técnica, que levava em conta a necessidade de se promover a avaliação dos livros que já 

estavam em circulação nas escolas do país; a formação de bibliotecas pedagógicas – com 

livros nacionais e estrangeiros voltados à formação docente e atuação do professor em 

sala de aula -; a organização de um acervo de programas de ensino de outros países; e a 

                                                           
15 Segundo as informações apresentadas por Filgueiras (2011) e Munakata (2004), Gustavo Lessa era 

médico e sanitarista. Além disso, foi membro da Associação Brasileira de Educação e atuou em diversos 

cargos públicos quase sempre ao lado de Anísio Teixeira. Integrando o grupo de intelectuais atuavam junto 

ao INEP, chamou a atenção “(...) do então Ministro da Educação Simões Filho para o problema dos livros 

didáticos nacionais considerados precários, prejudiciais e errados nos métodos adotados para a exposição 

das matérias escolares” (FILGUEIRAS, 2011, p. 94). Foi, ainda, o primeiro diretor executivo da Caldeme 

até 1953 quando foi substituído por Mário Paulo e Brito. 
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publicação e tradução de livros com a temática voltada para a formação docente – muitos, 

baseados nas metodologia ligadas à Escola Nova.  

Pensando, especificamente, na questão da avaliação dos manuais já em uso no 

país, deveriam ser levados com consideração seus  

... aspectos materiais, tais como papel, a apresentação tipográfica, a ilustração 

e o preço, bem como os aspectos essenciais do conteúdo, tais como 

vocabulário, clareza de redação, correção dos conceitos ou teorias apresentadas 

e, muito especialmente, os aspectos propriamente pedagógicos, como a seleção 

dos tópicos e importância relativa que lhes é atribuída, sua apresentação e 

encadeamento lógico, propriedade dos exercícios e problemas propostos, e a 

adequação do livro às finalidades do ensino e ao nível mental dos estudantes 

(CBPE, 1954 Apud FILGUEIRAS, 2011, pp. 115-116). 

 Contudo, estes aspectos se relacionavam com outros igualmente indispensáveis 

como a relação das obras com  

... os programas vigentes, os vícios dos métodos de ensino utilizados, o preparo 

deficiente de grande parte dos professores, a extensão dos currículos e as 

condições econômicas do comércio de livros didáticos. Os critérios indicados 

para análise dos compêndios eram padronizados para todas as disciplinas 

escolares. Por fim, a análise era justificada como necessária para orientar 

autores e editores para futuras publicações e influir na melhoria dos programas 

oficiais. (FILGUEIRAS, 2011, p. 116). 

Mas, pode-se questionar, estas análises ficavam à cargo de quem? Segundo 

Filgueiras (2011), havia uma seleção para compor o grupo de intelectuais ligados à 

atividade em questão, tomando como critério a comprovação da experiência no 

magistério do ensino superior. Para a avaliação dos manuais de História, por exemplo, 

em 1956, sob a alçada da Divisão de Estudos e Pesquisas Educacionais (DEPE), do então 

recém-estabelecido Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais (CBPE), a Caldeme 

assinou um acordo com o já mencionado Guy de Hollanda, cujas análises foram 

publicadas no seu famoso Um quarto de século de Programas e Compêndios de História 

para o Ensino Secundário Brasileiro (1931-1956)16. 

Como pôde ser observado, alinhado às diretrizes da Unesco, “(...) que indicava a 

necessidade internacional de reestruturação dos livros (...)” (FILGUEIRAS, 2011, p. 

                                                           
16 No que diz respeito às demais disciplinas, Filgueiras (2011, p. 114) destaca que os acordos assinados 

pela Caldeme se iniciaram em 1954, tendo como professores selecionados “Jesus Belo Galvão (Português) 

- assinado em 13/04/1954; Sérgio Mascarenhas Oliveira (Física) - assinado em 19/04/1954; Amilcar Salles 

(Química) - assinado em 07/1954; James Braga Vieira da Fonseca (Geografia) – assinado em 8/09/1954 

(...)”.   
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117), as análises e reflexões apresentadas por Hollanda (1957) apresentavam, por 

exemplo, que os autores dos manuais 

 ... seguem, religiosamente, a letra dos programas oficiais, pois, se não o 

fizessem, não encontrariam editor. As editoras, além de não arriscar um 

veredito desfavorável da Comissão Nacional do Livro Didático, têm muito em 

conta a atitude dos professores, cuja fidelidade exemplar ao texto dos 

programas decorre do desejo de evitar eventuais dificuldades com a inspeção 

oficial do ensino e, quase sempre também, do hábito de não tomar iniciativas 

pedagógicas  (HOLLANDA, 1957, p. 254). 

De certo modo, não seria incorreto afirmar que esta percepção por parte da editora 

em relação ao professorado frente às inspeções oficiais justifica, inclusive, a inexistência 

de abordagens sobre os temas que fujam àquilo que se espera. A respeito disso, ele 

pontuava que as editoras então   

... têm interesse em evitar eventuais reações de diretores e professores de 

estabelecimentos particulares de ensino, acaso os compêndios expressem 

ideias por demais heterodoxas. Consequentemente, costumam moderar os 

autores que disso se esquecem em seus originais (HOLLANDA, 1957, p. 212). 

 Também, voltando à questão dos autores dos manuais, ele assinalava que, como 

era de se esperar,  

... a maioria dos manuais, atualmente em uso são de autoria de quem havia 

escrito outros, antes da nova seriação das disciplinas históricas. Além da 

facilidade de refundirem-nos, contavam com um mercado, que se sempre, 

seguro. Daí que tenha sido, em conjunto, pouca a melhoria da qualidade da 

literatura didática brasileira concernente à História” (HOLLANDA, 1957, p. 

165). 

Ainda, a análise demonstrava que os compêndios em uso no ano de 1956 “(...) 

eram apenas reedições modificadas dos livros escritos de acordo com os programas de 

1942 que, por sua vez, eram adaptações dos volumes destinados ao ensino da História da 

Civilização [dos programas de 1931]” (FILGUEIRAS, 2011, p. 136). Para além destas 

colocações, as declaradas modificações se apresentavam como um aspecto 

expressivamente negativo, na medida em que   

... os livros estavam piores, principalmente pela influência dos editores, que 

pressionavam os autores para que reduzissem ao máximo as páginas dos livros, 

procurando baixar o preço da venda. Com isso, os livros sofreram reduções de 

textos, com supressão de partes importantes (FILGUEIRAS, 2011, p. 136). 

Decerto, estas e outras análises – direcionadas, por sua vez, aos livros das demais 

disciplinas - buscavam evidenciar “(...) os padrões e processos didáticos adotados pelos 

manuais escolares (...)” (FILGUEIRAS, 2011, p. 116) para, assim, ser possível propor 
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não apenas soluções que pudessem influir na promoção da metodologia de ensino 

idealizada pelo grupo ligado ao INEP, como também colaborarem para o 

desenvolvimento da qualidade dos manuais (FILGUEIRAS, 2011). 

Outro meio utilizado para se atingir tais medidas foi a já pontuada produção dos 

guias e manuais direcionados aos professores. De acordo com Filgueiras (2011), estes 

manuais tinham como propósito     

... promover, entre os professores secundários do país, um movimento de 

renovação no tocante à matéria a ser ensinada e aos métodos de ensiná-la, a 

fim de tornar matéria e método mais adequados aos interesses do adolescente 

e ao ambiente em que vive (FILGUEIRAS, 2011, p.107). 

Além disso, não seria errôneo apontar que a produção destes manuais apresentaria 

uma notável liberdade de expressão para seus respectivos autores, dado que eles não 

precisavam seguir os programas curriculares oficialmente estabelecidos. Ainda, assinala-

se que  

... o governo auxiliaria as empresas particulares que aceitassem editar os livros, 

‘comprando-lhes certo número de exemplares, com descontos sobre os preços 

comuns de venda ao público, fixados estes nos acordos efetuados, de modo a 

facilitar a acessibilidade do professorado à aquisição desse livro’ 

(FILGUEIRAS, 2011, p. 114). 

Esta medida, que pode ser interpretada como mais um exemplo da relação entre 

as políticas públicas para o livro escolar e as iniciativas privadas de produção da literatura 

didática, pode ser vista, também, como uma forma de estímulo da indústria editorial – na 

qual teve destaque, mais uma vez, a Companhia Editora Nacional17.   

Além deste estímulo à indústria editorial, Filgueiras (2011) destacou o 

crescimento da indústria gráfica no Brasil ao longo dos anos 1950, que se promoveu, 

sobretudo, com os diversos incentivos do governo de Juscelino Kubitschek:  

O custo do papel e da impressão foram reduzidos, por meio da liberação de 

licenças de importação para o setor gráfico. Novos equipamentos renovaram e 

modernizaram o parque gráfico nacional. O governo isentou o setor livreiro e 

a indústria de papel de grande parte dos impostos e reduziu as tarifas postais 

para os livros. Segundo Hallewell (1985, p. 443), a indústria gráfica brasileira 

cresceu 143% entre os anos 1950 e 1960 (FILGUEIRAS, 2011, p. 148). 

                                                           
17 É importante assinalar aqui, tal como o fez Filgueiras (2011), que não era apenas a Nacional que se 

destacava frente à proposta da Caldeme, mas também a Editora Civilização Brasileira – que fazia parte da 

CEN.    
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Em meio a estas circunstâncias, crescia também as medidas ligadas à política de 

livros então estabelecida, como, por exemplo, a institucionalização, por meio do decreto 

nº 38.556, da Campanha Nacional de Material de Ensino (CNME) – que tinha “(...) o 

objetivo de melhorar a qualidade dos livros didáticos e atender aos estudantes carentes” 

(FILGUEIRAS, 2015, p. 97). 

Também, outra medida desenvolvida no governo Kubitschek foi a 

institucionalização do Grupo de Estudos da Indústria do Livro e dos Problemas do 

Escritor (GEILPE)18. Criado em 1959 por meio do decreto nº 46.176, de 9 de junho, o 

Grupo esteve vinculado diretamente ao Ministério da Educação e tomava como 

atribuições “(...) estudar os problemas da indústria editorial, do comércio do livro e 

sugerir medidas para o aumento da produção de livros nacionais e buscar elevar a 

qualidade gráfica dos livros editados” (FILGUEIRAS, 2011, pp. 148-149). 

De certo modo, pensando na primeira destas finalidades, uma das medidas para o 

aumento da produção seria, além da necessidade de uma significativa demanda de 

consumidores – o que, de fato, havia, por conta do contínuo processo de ampliação do 

público escolar -, a urgência da diminuição dos custos da produção – possibilitando, 

através do barateamento da produção do livro, a redução do preço de venda e, 

consequentemente, a maior acessibilidade por parte do consumidor. 

  Esta era, em certa medida, as intenções estabelecidas pelo decreto nº 50.489, de 

25 de abril de 1961, que, procurando baixar os custos da produção dos livros escolares, 

estabelecia que   

... o Banco do Brasil passaria a financiar a produção de livros didáticos, 

‘visando estimular seu aperfeiçoamento e reduzir seu preço de venda’. Para 

serem financiadas, as obras precisavam ter preço de venda estabelecido em 

acordo com o Banco do Brasil, receber parecer favorável sobre a obra emitido 

por uma comissão de três professores indicados pelo MEC, tiragem mínima 

que garantisse a redução do custo e, publicação em um só volume de toda a 

matéria do programa oficial da disciplina. Após adotado o livro didático na 

escola, ele deveria ser utilizado nos dois anos seguintes (FILGUEIRAS, 2011, 

p. 151). 

                                                           
18 Segundo os apontamentos realizados por Filgueiras (2011), integravam o GEILPE: o Ministro da 

Educação e os representantes “(...) da Associação Brasileira do Livro (ABL), da União Brasileira de 

Escritores, do INL, do SNEL, da CBL, do Departamento Nacional de Educação, do Sindicato Nacional das 

Indústrias Gráficas, do Ministério da Fazenda e do Ministério da Viação” (FILGUEIRAS, 2011, p. 148-

149).  
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No mesmo ano, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da educação brasileira era 

aprovada e, com isso, o governo federal não mais detinha as responsabilidades sobre a 

elaboração dos programas oficiais, legando tal encargo ao governo de cada um dos 

estados da União. Em meio a esta situação, os livros didáticos passariam a desenvolver 

“(...) os programas das disciplinas para todo o primeiro ou segundo ciclo do curso a que 

se destinaria, baseados nos critérios de amplitude e desenvolvimento definidos pelo CFE 

ou pelos Conselhos Estaduais de Educação” (FILGUEIRAS, 2011, p. 151) – segundo a 

portaria nº 373, estabelecida em 1963, pelo MEC. 

Em 21 de fevereiro do ano seguinte, o então presidente João Goulart estabelecia 

o decreto nº 53.583 que, por sua vez, instituía que   

... o Ministério da Educação passaria a editar livros didáticos de todos os níveis 

e graus de ensino, para distribuição gratuita e venda a preço de custo em todo 

o país. Os livros editados seriam obrigatoriamente incluídos pelos 

estabelecimentos de ensino, públicos e particulares, entre os que fossem 

selecionados para as diferentes disciplinas e séries (FILGUEIRAS, 2011, p. 

151). 

Contudo, tais determinações não foram bem aceitas. Segundo Filgueiras (2011), 

em meio a esta situação, a Câmara Brasileira do Livro, o Sindicato Nacional dos Editores 

de Livros (SNEL) e o Sindicato dos Professores de Ensino Secundário de São Paulo 

assinaram uma carta posicionando-se contra o decreto. Segundo o documento   

... o governo federal, por meio do Decreto n° 53.583, estaria indiretamente 

impondo o livro único oficial às escolas. Com o livro único, se instituiria no 

país ‘a promessa mais ou menos velada da instituição no Brasil da orientação 

ideológica da nossa juventude, prática abominável que todos nós temos 

obrigação de repudiar com veemência’. Para justificar tal denúncia, a carta 

afirmava que o governo já teria impresso os primeiros volumes do livro 

História Nova do Brasil, de Nelson Werneck Sodré, que distorcia a história e 

oficializava uma ‘interpretação marxista da história do Brasil’. Conclamava o 

povo, os pais e os alunos a reagirem como democratas e cristãos’, contra o 

Decreto n° 53.583. Finalizava advertindo que estaria começando um ‘processo 

de dirigismo estatal do ensino no país por processos dissimulados que 

procuram encobrir suas verdadeiras intenções’ (CBL, SNEL e Sindicato dos 

Professores de Ensino Secundário e Primário de São Paulo, 5/3/1964 Apud 

FILGUEIRAS, 2011, p. 152). 

Assinaladas pela lógica da polarização política que antecedeu o Golpe Militar de 

1964, as considerações contidas no documento em questão apresentavam, então, antes 

uma preocupação com as supostas “intencionalidades ideológicas” por trás da 

implementação do decreto, do que com a proposta da distribuição ou redução do preço 

dos materiais em si.  
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De qualquer modo, a lógica desta medida permaneceu vigente no decorrer do 

regime militar. Segundo Filgueiras (2011), em 1966, por exemplo, havia um projeto de 

lei que buscava implementar o Fundo Nacional de Assistência aos Escolares – que teria 

como finalidade “(...) fornecer gratuitamente, entre outras coisas, alimentação, vestuário, 

assistência médica-dentária, material escolar e livros didáticos, aos alunos de nível 

elementar e médio de instituições oficiais e particulares gratuitas19” (FILGUEIRAS, 

2011, p. 155).  

Tomando o livro didático como um “(...) instrumento emergencial de instrução de 

alunos e professores” (FILGUEIRAS, 2011, p. 156), o governo federal passou a intervir 

de maneira significativamente intensa no mercado editorial didático – incentivando 

financeiramente seu crescimento – e procurou, com isso, “(...) barateá-los e distribuí-los 

gratuitamente aos alunos carentes das escolas brasileiras” (FILGUEIRAS, 2011, p. 156) 

– ações promovidas por dois órgãos indispensáveis ao funcionamento das políticas de 

livros no contexto em questão: a Comissão do Livro Técnico e Didático (Colted) e a 

Fundação Nacional de Material Escolar (Fename). 

Instituída através do decreto nº 58.653, de 16 de junho de 1966, como Conselho 

do Livro Técnico e Didático, a Colted surge como resultado de um esforço por parte do 

governo federal em atender tanto às orientações da LDB - “(...) que previa auxílio aos 

estudantes por meio da assistência educacional, entre eles a distribuição do material 

escolar” (FILGUEIRAS, 2015, p. 90) – quanto às questões defendidas nas Conferências 

Internacionais de Instrução Pública promovidas pela Unesco – que 

... destacavam o valor dos manuais escolares para a melhoria da qualidade do 

ensino, indicavam aos países incentivar a qualidade do ensino e o aumento da 

produção dos livros didáticos pelas editoras privadas, além de orientar a 

assistência aos alunos carentes por meio da distribuição gratuita dos manuais20 

(FILGUEIRAS, 2015, p. 89) (grifo meu). 

                                                           
19 Idealizado pelo então deputado Carlos de Souza Neves, o projeto de lei em questão, que se baseava na 

Lei de Diretrizes e nas Conferências Internacionais sobre a Instrução Pública – promovidas pela UNESCO 

-, havia sido apresentado à CEPM. “De acordo com Projeto de Lei, deveriam ser mais atendidas as zonas 

rurais e as de “baixo nível econômico e social”. O projeto demonstrava a preocupação parlamentar com a 

nova comunidade escolar – com menor poder aquisitivo -, que necessitava de maiores suportes 

governamentais. O fornecimento de livros didáticos era essencial em tais propostas” (FILGUEIRAS, 2011, 

p. 155).    
20 Dentre estas questões, é interessante perceber a relação diretamente proporcional estabelecida entre o 

alto preço de venda dos livros escolares e a qualidade do ensino. Isso se justifica, segundo Filgueiras (2011), 

pois o elevado valor destes materiais era “(...) considerado um dos fatores que impulsionava a evasão 

escolar e, por esse motivo, tornou-se uma das principais questões tratadas no Congresso Nacional, na grande 
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Nesse sentido, caberia à instituição em questão “(...) gerir e aplicar recursos 

destinados ao financiamento e à realização de programas e projetos de expansão do livro 

escolar e do livro didático, em colaboração com a Aliança para o Progresso21 (decreto n. 

58.653/66)” (FILGUEIRAS, 2015, p. 89). 

Contudo, tais finalidades não se sustentariam por muito tempo. Já em outubro do 

mesmo ano, era sancionado o decreto nº 59.355 que, para além de alterar a denominação 

do “Conselho” para “Comissão”, ampliava de maneira significativa os seus objetivos. 

Dessa forma, a Comissão tinha como propósitos: 

I - Definir, quanto ao Livro Técnico e ao Livro Didático, as diretrizes para a 

formulação de programa editorial e planos de ação do Ministério da Educação 

e Cultura; 

II - Elaborar seu plano anual de trabalho e o de aplicação de recursos; 

III - Autorizar a celebração de contratos, convênios e ajustes com entidades 

públicas e particulares e com autores, tradutores, editores, gráficos, 

distribuidores e livreiros; 

IV - Autorizar a concessão de auxílios e a prestação de assistência-técnica, 

aprovando os relatórios sôbre sua aplicação ou desenvolvimento; 

V - Promover estudos e prestar a assistência que lhe fôr solicitada, tendo em 

vista as finalidades previstas neste decreto; 

VI - Colaborar com outros órgãos públicos ou particulares de objetivos 

idênticos, equivalentes ou correlatos, em particular com o Grupo Executivo 

da Indústria do Livro - GEIL; 

VII - Examinar e aprovar projetos específicos de trabalho que lhe sejam 

submetidos; 

VIII - Elaborar sua proposta orçamentária anual; 

IX - Autorizar a efetivação de despesas até o limite de meio por cento dos 

recursos da COLTED para custeio de sua operação. 

X - Traçar normas para melhor execução dêste decreto, inclusive elaborar seu 

regimento; 

XI - Requisitar os servidores civis necessários ao seu funcionamento. (Decreto 

nº 59.355/66). (grifos meus) 

Conforme apontado por Filgueiras (2015), para Munakata (2006) “(...) as 

considerações iniciais do decreto n. 59.355/66 enfatizavam a necessidade de o Estado 

manter ‘atitude atuante e vigilante’, podendo ‘participar diretamente, quando necessário, 

da produção e distribuição’ dos livros técnicos e didáticos” (FILGUEIRAS, 2015, p. 90). 

De fato, ao se analisar as finalidades apresentadas, esta referida participação estaria 

garantida, sobretudo, pelas disposições dos terceiro e sexto objetivos assinalados – que 

                                                           
imprensa e no âmbito do Ministério da Educação” (FILGUEIRAS, 2015, p. 89) – em consonância, portanto, 

com as discussões internacionais. 
21 Idealizada por John F. Kennedy e estabelecida em 1961, a “Aliança para o Progresso” correspondeu a 

um projeto, de assistência norte-americana, voltado ao desenvolvimento socioeconômico da América 

Latina. Fundamentado pela polarização político-ideológica inerente às circunstâncias da Guerra Fria, o 

programa em questão tomava como propósito a legitimação da união entre os países do continente – 

garantindo não apenas os preceitos do pan-americanismo, como também as possibilidades de a repressão 

de quaisquer indícios do socialismo na América (CPDOC/FGV). 
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fundamentavam aquilo que Filgueiras (2015) considerou como os dois principais fins da 

instituição: o barateamento da produção dos livros pelas empresas privadas e o estímulo 

da expansão da indústria do livro.   

 Em vista destas medidas,   

... o documento oficial garantia o lugar do mercado editorial privado, pois a 

intervenção do Estado também procuraria ‘orientar e incentivar a livre 

concorrência’ com o objetivo de ‘intensificar a produção e melhorar a 

qualidade do livro técnico e do livro didático’, além de baixar ‘os preços de 

custo e de venda’ e assegurar a sua distribuição22 (FILGUEIRAS, 2015, p. 90) 

(grifo meu). 

Com efeito, a legitimação deste mencionado incentivo e intervenção do Estado na 

produção editorial se deu através do acordo entre o Ministério da Educação, o Sindicato 

Nacional de Editores de Livros e a United States Agency for International Development 

(USAID), em 6 de janeiro de 1967. Projeto que integrava as já estabelecidas relações 

entre o Brasil e os Estados Unidos – características da Aliança para o progresso -, o 

convênio MEC/SNEL/USAID pretendia, através da promoção de contratos com editoras 

privadas, aumentar o número de livros disponíveis e ampliar sua distribuição pele rede 

comercial – tomando como meta a veiculação de 51 milhões de livros ao longo de três 

anos (FILGUEIRAS, 2015, p. 91). 

Além disso, segundo Filgueiras (2015), o convênio previa ainda 

... a edição de livros didáticos de matérias que não tivessem publicações em 

português, o aperfeiçoamento das técnicas da indústria editorial e gráfica, o 

aprimoramento do trabalho de ilustradores e o estímulo aos novos autores. 

Pretendia-se, por fim, difundir o aperfeiçoamento das técnicas didáticas para 

melhorar o uso dos livros didáticos e materiais científicos (FILGUEIRAS, 

2015, pp. 91-92). 

Para que estas questões pudessem ser atingidas, caberia aos órgãos envolvidos 

com o MEC exercer determinadas funções no âmbito do acordo em questão. A USAID, 

por exemplo, deveria ficar encarregada de “(...) assessorar e prestar assistência técnica de 

                                                           
22A respeito destas questões, Filgueiras (2011) chamou a atenção para o fato de o mercado editorial ter 

crescido consideravelmente ao longo do regime militar – o que aumentava a dependência entre a indústria 

do livro, a escola e o setor didático. Segundo ela, até 1965, “(...) com o aumento dos três graus de ensino, 

as vendas no Brasil de livros didáticos tiveram um enorme crescimento; em meados de 1968 já estavam à 

venda, ‘cerca de 2.500 títulos didáticos distribuídos entre os três níveis, publicados por cerca de sessenta 

editoras’ (Ática, 1998, p. 157). Em 1979, segundo dados do SNEL, os livros didáticos representavam 36,2% 

do mercado editorial, chegando a se tornar o seu principal segmento nos anos 1980 (Ática, 1998, p. 158)” 

(FILGUEIRAS, 2011, p. 155). Além disso, neste contexto o processo de elaboração e produção destes 

materiais sofria alterações expressivas que reverberavam em suas novas materialidades e, portanto, em seus 

modos de utilização (FILGUEIRAS, 2015).  
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especialistas que trabalhariam com os editores e com o MEC na execução do programa, 

em diferentes setores:  

distribuição, impressão, encadernação, fabricação de papel, diagramação, 

elaboração e ilustração de livros, editoração, biblioteconomia, etc., de livros 

técnicos, didáticos e de referência”, e assessorar “de comum acordo com a 

Colted, os editores brasileiros no processo de compra de direitos autorais de 

outras editoras” (FILGUEIRAS, 2015, p. 92). 

À SNEL, por sua vez, competiria 

... assessorar o MEC no levantamento dos livros disponíveis no mercado, 

contribuir na análise de suas deficiências e carências, além de cooperar com os 

técnicos da Usaid e sua assistência técnica ‘para o aperfeiçoamento da 

elaboração, ilustração e diagramação, impressão e encadernação de livros 

educacionais” (FILGUEIRAS, 2015, p. 92). 

 Dando início às propostas do convênio, estes órgãos, junto ao Ministério da 

Educação, estabeleciam um primeiro “plano de aplicação” – que, composto por três 

projetos distintos, previa a aquisição e distribuição de livros das editoras privadas. A 

respeito deste ponto, Filgueiras (2015) evidenciou que o projeto inicial  

... teria uma verba de quinze bilhões de cruzeiros e previa a aquisição de 2.456 

exemplares de títulos didáticos já disponíveis nas editoras, para os níveis 

primário, médio e superior, para compor as bibliotecas escolares. O segundo 

projeto selecionaria os títulos em processo de publicação nas editoras e o 

terceiro procuraria incentivar a publicação de novos títulos” (FILGUEIRAS, 

2015, p. 92). 

Com efeito, dentre os propósitos envoltos na constituição destas bibliotecas, é 

possível destacar a intencionalidade de se apresentar obras que “(...) permitissem alterar 

a mentalidade pelo uso dos livros escolares (...)” (FILGUEIRAS, 2011, p. 158). A escolha 

destes materiais deveria ser realizada a partir de um processo de seleção que, à princípio, 

se promoveria em favor da formação de bibliotecas em algumas escolas primárias e 

normais e, posteriormente, se ampliaria a todos os níveis de ensino (FILGUEIRAS, 

2015). 

Com efeito, para além destas obras, é importante ressaltar que outros materiais 

didáticos, ligados às políticas públicas do governo federal, também circularam nas 

diversas escolas do país – como os que foram produzidos pela Fundação Nacional de 

Material Escolar (Fename). Esta, criada por meio da lei nº 5.327, de 2 de outubro de 1967, 

atuou concomitantemente à Colted e detinha como principal atribuição a produção de 
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materiais escolares e didáticos que deveriam ser, por sua vez, distribuídos ou vendidos a 

preço de custo para professores e alunos carentes23 (FILGUEIRAS, 2015). 

De acordo com o seu estatuto eram considerados materiais escolares e 

didáticos: cadernos e blocos de papel; cadernos de exercício; peças, coleções e 

aparelhos para estudo das matérias escolares; guias metodológicos; 

dicionários; atlas; enciclopédias e outras obras de consulta; material para 

ensino audiovisual das disciplinas de grau elementar, médio e superior 

(FILGUEIRAS, 2015, p. 96).  

Conforme os apontamentos realizados por Filgueiras (2015), ainda que a Fename 

tenha apresentado uma atuação de natureza supletiva às atividades promovidas pela 

Colted, não tardou para que houvesse, de certo modo, um contínuo alargamento de suas 

funções, passando a ocupar, cada vez mais, o lugar de editora do Estado – cujas atividades 

eram marcadas, sobretudo, pela parceria com outras instituições públicas para a produção 

e distribuição de livros didáticos24. Em vista disso, 

... de 1968 a 1970 foram publicados livros didáticos e livros de consulta para 

as matérias obrigatórias e complementares do ensino secundário. A partir de 

1971 a Fename passou a publicar livros didáticos que integravam o núcleo 

comum das matérias de 1º e 2º grau, de acordo com a lei n. 5.692/71, 

estabelecidas pelo Conselho Federal de Educação” (FILGUEIRAS, 2015, p. 

98).  

Neste mesmo ano, a Colted era extinta através do decreto nº 68.728, tendo suas 

funções integradas ao Instituto Nacional do Livro. Apesar de não haver motivos concretos 

para este fim, Filgueiras (2015) chamou a atenção aos indícios que poderiam justificá-lo 

como, por exemplo, a existência de uma série de escândalos que teriam envolvido, em 

1971, transportadoras, editoras e fabricantes das caixas que montariam as bibliotecas25; 

ou as supostas dificuldades na distribuição dos livros didáticos (FILGUEIRAS, 2015). 

De qualquer modo, com a dissolução da Colted o MEC iniciaria uma nova política pública 

para os manuais escolares - marcada pela coedição destes materiais com o mercado 

editorial privado. Mas, apesar de se constituir como uma nova deliberação, certo é que 

ela manteve a mesma lógica de grande parte das demais políticas anteriormente 

                                                           
23 De acordo com Filgueiras (2011; 2015), a Fename não apenas substituiu como também ampliou as 

disposições estabelecidas pela já mencionada Campanha Nacional de Material de Ensino, de 1956.   
24 Tais instituições eram o Grupo Executivo da Indústria do Livro – GEIL -; o Conselho Federal de 

Educação, o Instituto Nacional do Livro, o Conselho Federal de Cultura, e a Divisão de Educação Física 

(FILGUEIRAS, 2015).  
25 Com base nos apontamentos de Oliveira et. al. (1987), Filgueiras (2011) destacou, sobre este ponto, que 

havia, por exemplo, “(...) caixas de livros didáticos que continham catálogos de telefone para justificar o 

peso e o número de material que seria distribuído, beneficiando as transportadoras” (OLIVEIRA et. al., 

1987 apud. FILGUEIRAS, 2011, p. 198).  
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implementadas: a de legitimação das disposições curriculares oficialmente 

estabelecidas26.  

Como pôde ser observado até aqui, é inequívoco afirmar que as políticas públicas 

para os livros didáticos apresentam uma intrínseca relação com as políticas de currículo - 

na medida em que garantem, no âmbito da produção do saber a ser ensinado, o 

cumprimento das determinações curriculares a serem seguidas. Nesse sentido, pensando 

no caso da história escolar - e mais especificamente nas disciplinas de História do Brasil 

e História da América -, o que estas determinações curriculares apontavam, dentro do 

recorte temporal aqui estabelecido, é algo a ser discutido a seguir.  

 

1.2. A história escolar em disputa: a história das disciplinas História do Brasil e 

História da América para o ensino secundário 

Interpretado como um campo em constante disputa, o ensino secundário instituiu-

se na educação brasileira como uma modalidade do ensino médio voltada, a princípio, 

para a formação de uma elite que, nas palavras de Gustavo Capanema, poderia ser 

caracterizada como “condutora da nação”. Destinado à formação das individualidades 

“(...) dos homens que deverão assumir as responsabilidades maiores dentro da sociedade 

(...)” (CAPANEMA, 1942), este ramo do ensino deveria ser 

... patriótico por excelência, e patriótico no sentido mais alto da palavra, isto é, 

um ensino capaz de dar aos adolescentes a compreensão da continuidade 

histórica da pátria, a compreensão dos problemas e das necessidades, da missão 

e dos ideais da nação, e bem assim dos perigos que a acompanhem, cerquem 

ou ameacem, um ensino capaz, além disto, de criar, no espírito das gerações 

novas, a consciência diante dos valores maiores de responsabilidade da pátria, 

a sua independência, a sua ordem, o seu destino (CAPANEMA, 1942). 

Tais considerações constituíram a exposição de motivos do anteprojeto que 

Capanema apresentou ao então presidente Getúlio Vargas em 1942, quando ocupava o 

cargo de ministro da educação. Promovendo, no mesmo ano, a reforma educacional 

através de um conjunto de leis conhecidas como Leis Orgânicas do Ensino, ele 

                                                           
26 É possível afirmar que isso não se constituiu como uma premissa apenas no caso da Campanha do Livro 

Didático e Manuais de Ensino (CALDEME) que, como pôde ser observado, dispunha de uma política de 

livros que ia de encontro à ideia que defendia que os manuais deveriam seguir literalmente a totalidade das 

determinações dadas pelos programas oficiais. 
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implementou, através do decreto-lei nº 4.244, as modificações do ensino secundário – 

estabelecendo como suas finalidades: 

1. Formar, em prosseguimento da obra educativa do ensino primário, a 

personalidade integral dos adolescentes. 

2. Acentuar e elevar, na formação espiritual dos adolescentes, a consciência 

patriótica e a consciência humanística. 

3. Dar preparação intelectual geral que possa servir de base a estudos mais 

elevados de formação especial (BRASIL, 1942). 

 Para além destas disposições, segundo o artigo 3º do capítulo 2, este ramo de 

ensino estava dividido, ainda, em dois ciclos distintos: o ginasial – com duração de quatro 

anos e voltado à “(...) dar aos adolescentes os elementos fundamentais do ensino 

secundário” (BRASIL, 1942) – e o colegial – disposto em um período de três anos e que 

estaria direcionado à consolidação da educação ministrada no ginasial, bem como seu 

devido aprofundamento. 

De certo modo, este modelo de organização esteve vigente não apenas ao longo 

dos anos 1940, mas, principalmente, no decorrer da década de 1950 – período no qual o 

ensino secundário era marcado, de um modo geral, não somente pela continuidade das 

Leis Orgânicas do Ensino, como também pela constante alteração de suas disposições 

através de um conjunto de leis, portarias, decretos, instruções e circulares (BRAGHINI; 

BONTEMPI JR, 2012). 

Algumas destas alterações marcaram significativamente o ensino de história, 

como é o caso das que se estabeleceram com a lei nº 1.359, de 25 de abril de 1951. 

Implementada pelo então ministro da educação Ernesto Simões Filho, ela instituiu uma 

verdadeira reforma curricular, promovendo não apenas uma nova seriação da disciplina 

em questão, como também tornando autônoma a cadeira de História da América. 

Pensando especificamente na primeira destas determinações, a mencionada 

seriação distribuía as disciplinas históricas da seguinte forma: 

a) Curso ginasial 

1ª série: História do Brasil 

2ª série: História Geral (História Geral e História da América) 

3ª série: História Geral (História antiga e medieval) 

4ª série: História do Brasil e História Geral (História moderna e 

contemporânea) 

 

b) Curso Colegial (Clássico e Científico) 

1ª série: História Geral (História antiga) 

2ª série: História do Brasil e História Geral (História moderna e medieval) 

3ª série: História do Brasil e História Geral (História contemporânea) 
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(HOLLANDA, 1957, p. 60). 

Segundo Guy de Hollanda, que realizou, na década de 1950, uma expressiva 

crítica aos programas e compêndios de história direcionados ao ensino secundário, a 

referida distribuição pautava-se como produto de uma evidente e constante valorização 

da disciplina que se fazia notar, por sua vez, desde o início dos anos 1930. De acordo com 

ele, 

... o estudo da História a partir de 1931, recebeu uma muito maior extensão do 

que em todos os currículos anteriores. A Reforma Francisco Campos a incluiu 

em todas as 5 séries do curso secundário fundamental e na 1ª do complementar 

pré-jurídico. A Lei Orgânica do Ensino Secundário ainda lhe deu maior 

importância, ‘ao fazê-la figurar nas 7 séries secundárias, e em ambos os cursos 

clássico e científico do colégio. A Lei nº 1.359, veio aumentar mais a matéria 

histórica, que se estuda no curso secundário, pois abarca, agora, 10 disciplinas. 

Chegou-se, assim, a um evidente excesso” (HOLLANDA, 1957, p. 100).  

Para além de tais considerações, Hollanda (1957) destacou, dentre outras questões 

ligadas à legislação implementada por Simões Filho, a lógica de organização dos 

currículos marcada pelo método concêntrico-ampliatório. Introduzido oficialmente no 

ensino secundário por meio das disposições legais da Reforma Francisco Campos de 

1931, e acentuando-se com a Reforma Capanema de 1942, o método em questão buscava 

apresentar as disciplinas 

... em círculos em forma de raio crescente, consequentemente, ampliando a 

profundidade das discussões. Deste modo, o aluno que não aproveitasse de 

maneira satisfatória um ciclo ou o tivesse mal feito, haveria a possibilidade de 

minimizar a defasagem, recapitulando e desenvolvendo a matéria no ciclo 

seguinte (BRAUNA, 2013, p. 60). 

Contudo, se por um lado este método possibilitaria a referida minimização da 

defasagem, por outro ele também seria apontado como um verdadeiro problema, visto 

que proporcionaria a repetição inevitável da matéria ensinada – o que causaria, então, um 

verdadeiro enfado da parte do aluno27. Nas reflexões sustentadas por Holanda (1957, p. 

180), somente professores “mui bem dotados” poderiam vencer este obstáculo – 

garantindo, assim, o pleno desenvolvimento do conhecimento histórico então mobilizado.  

Com efeito, estas considerações a respeito do professor estavam na ordem do dia 

nos debates sobre a qualidade do ensino secundário nas décadas de 1950 e 1960. 

                                                           
27 Segundo as reflexões apresentadas por Hollanda (1957), esta situação, inclusive, já se fazia notar antes 

mesmo da oficialização do método, quando em 1917 Jonathas Serrano chamava a atenção ao perigo “(...) 

de certa superficialidade e do decréscimo de interesse de ano para ano, pois já se conhece o essencial dos 

fatos mais importantes” (HOLLANDA, 1957, p. 180).  
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Significativamente questionada pelos intelectuais ligados à defesa da democratização do 

ensino, as práticas docentes seriam marcadas por uma expressiva deficiência da formação 

metodológica destes profissionais. Tal acusação se fundamentava, de um modo geral, na 

expressiva quantidade de professores que, atuantes nas diversas escolas do país, não 

haviam concluído a licenciatura – concedida primordialmente pelas Faculdades de 

Filosofia – ou, em alguns casos, sequer a possuíam28 (FILGUEIRAS, 2011). 

 Contratados a fim de suprir o constante e, cada vez mais, acelerado crescimento 

do número de alunos e instituições secundárias – fruto da democratização desta 

modalidade de ensino -, estes docentes constituiriam, na perspectiva de seus críticos, um 

verdadeiro projeto de improvisação – sendo responsáveis, em partes, pela perda da 

qualidade do ensino29. 

A respeito deste pontuado prejuízo e pensando especificamente na história 

escolar, Hollanda (1957) destacou, inclusive, o impacto que a má formação docente tinha 

para a disciplina, visto que esta sofreria, segundo ele, uma inevitável degeneração em 

paródia, “(...) como o são certas dramatizações ou pretensas ‘pesquisas’, de que têm 

lançado mão mestres de escola, de boas intenções, porém, sem nenhuma compreensão do 

que seja a História” (HOLLANDA, 1957, p. 9). 

Ainda, parte da discussão a respeito da má formação do professorado dizia 

respeito à sua lida com os programas curriculares, cuja organização dos conteúdos ficava 

a cargo, em 1951, de uma nova instância - e não mais do ministério da educação conforme 

as diretrizes de 1942. 

Dessa forma, instituídos e legitimados através de um conjunto de portarias 

ministeriais, os programas estabelecidos com a lei nº 1.359/51 foram propostos pela 

                                                           
28 Pensando, a princípio, na primeira destas situações, é válido destacar que, apesar de as Faculdades de 

Filosofia se constituírem como instituições de poder responsáveis, oficialmente, pela formação dos 

professores do ensino secundário - atribuindo-lhes, portanto, autoridade para atuação nos ginásios e 

colégios -, não significa que estes licenciados pudessem estar isentos da crítica em relação à mencionada 

deficiência metodológica, uma vez que havia no ensino superior uma orientação de formação marcada por 

um certo “conservadorismo” (FERREIRA, 2015) de como o professor deveria atuar em sala de aula - 

situação que vai se alterando, concomitantemente, no decorrer dos anos 1950 e 1960 (FERREIRA, 2015). 

Além disso, sobre os professores cujas formações não eram voltadas ao ensino secundário, o trabalho de 

Silvia Assam Fonseca, que estudou a problemática da qualidade do ensino secundário paulista nos anos 

1940 e 1950, traz à tona exemplos interessantes. Aqui, como pôde ser identificado havia sobretudo nas 

instituições de ensino particulares, um corpo docente marcado pela presença de engenheiros, advogados e 

professores do ensino primário (FONSECA, 2004). 
29 Essa improvisação é notada, de acordo com Hollanda (1957), desde a Reforma Francisco Campos, de 

1931 (HOLLANDA, 1957, p. 127).  
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Congregação do Colégio Pedro II – que, por meio da portaria nº 614, de 10 de abril de 

1951, havia recebido a concessão, por parte do ministério da educação, para produzir seus 

próprios programas curriculares30. Estes, aprovados pela portaria nº 966, de 02 de outubro 

de 1951, apresentavam os conteúdos “mínimos” a serem trabalhados em sala de aula. Tais 

programas mínimos seriam complementados por seus respectivos planos de 

desenvolvimento que, aprovados pela portaria nº 1.045, de 14 de dezembro de 1951, 

apresentavam também um conjunto de instruções metodológicas que deveriam reger o 

ensino da disciplina em questão31 – determinação que se estendia "(...) a todos os 

estabelecimentos de ensino secundário, salvo aos que se regerem por planos estaduais 

próprios, os quais deverão ser aprovados pelo Ministro da Educação (...)32" (BRASIL, 

1951). 

Para além deste conjunto de medidas legislativas, no que se refere às disciplinas 

históricas, é importante sublinhar ainda o papel da portaria nº 724, de 11 de julho de 1951, 

que determinava o período de adaptação dos programas ao final de sua elaboração, 

pontuando: 

a) para a 1ª série do curso colegial, a partir do início do segundo período do 

ano letivo de 1951; 

b) para a 1ª e 2ª séries do curso ginasial e a 2ª do colegial, no início do ano 

escolar de 1952; 

c) para a 3ª série dos referidos cursos, a partir de 1953; 

d) para a 4ª série ginasial, em 1954 (HOLLANDA, 1957, pp. 60-61). 

                                                           
30 Sobre esta concessão, Hollanda (1957, p. 64) lembra que “(...) estando um de seus catedráticos na direção 

do Departamento Nacional de Educação, o Colégio Pedro II reivindicou autonomia didática na qualidade 

de estabelecimento padrão do ensino secundário e de acordo com as disposições da Lei Orgânica 

concernentes à flexibilidade dos programas”. Além disso, a portaria em questão “(...) não somente atendeu 

a tal pedido, mas ‘considerando que o órgão técnico normal de que dispõe o Governo para propor programas 

do curso secundário é a Congregação do Colégio Pedro II’, resolveu que os programas das disciplinas 

lecionadas no mesmo, uma vez elaborados por esta e expedidos pelo Ministério da Educação, seriam 

‘adotados por todos os estabelecimentos de ensino secundário do país” (HOLLANDA, 1957, p. 65). 
31 Certamente, é importante ressaltar que a Congregação do Colégio Pedro II havia proposto estes planos 

de desenvolvimento – bem como suas instruções metodológicas - com o intuito de atender às próprias 

especificidades da instituição e que haveria a possibilidade de seu uso por “(...) outros estabelecimentos 

que quiserem adotar” (HOLLANDA, 1957, p. 66) (grifo meu). Estas considerações fundamentaram, por 

sua vez, a crítica de Guy de Hollanda acerca da pontuada possibilidade de extensão dos planos da 

Congregação às demais instituições secundárias. Segundo ele a postura em questão pautava-se como um 

erro, visto que cada escolas deveria promover seus próprios planos de desenvolvimento – afinal, um 

programa “(...) que não nasce da experiência, em cada estabelecimento de ensino, para não dizer de cada 

professor, não é tal coisa. Vem a ser um programa imposto, de cima para baixo” (HOLLANDA, 1957, p. 

71). 
32 De acordo com Hollanda (1957), não havia notícias, até então, da existência de planos elaborados pelos 

próprios estados. Segundo ele, as escolas preferiam “(...) os do Colégio Pedro II, em virtude do prestígio 

de que goza, no País, tudo quanto é federal” (HOLLANDA, 1957, p. 71).  
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Ainda, atendo-se especificamente às séries do ciclo ginasial e pensando, a priori, 

nos temas mobilizados para a História do Brasil e a História Geral, os conteúdos dos 

programas em questão se organizavam do seguinte modo: 

História do Brasil - 1ª Série do curso ginasial 

I. - O descobrimento. - 1. As grandes navegações. 2. Pedro Álvares Cabral e o descobrimento do Brasil. 3. As 

primeiras expedições exploradoras.  

II. - O íncola. - 1. Usos e costumes. 2. Principais nações e tribos. 3. O selvagem brasileiro e seus primeiros contatos 

com os europeus. 

III. - A colonização. - 1. As capitanias hereditárias. 2. O Governo-Geral. 3. A escravidão e o início da catequese. 

IV. - A expansão geográfica. - 1. As regiões setentrionais. 2. As entradas e as bandeiras. 3. Os tratados de limites. 

V. - A defesa do território e o sentimento nacional. - 1. O domínio espanhol; as invasões holandesas. 2. A campanha 

da libertação. 3. Manifestações nativistas. 

VI. - Os Vice-Reis e o Brasil reino. - 1. Os vice-reis na Bahia e o no Rio de Janeiro. 2. A transferência da corte 

portuguesa para o Brasil. 3. Elevação do Brasil à categoria de reino. 

VII. - A Independência. - 1. Os movimentos precursores. 2. A regência de D. Pedro. 3. O grito do Ipiranga.  

VIII. - O Império. - 1. O primeiro reinado. 2. Governos regenciais. 3. O segundo reinado.  

IX. - A República. - 1. A propaganda republicana. 2. A proclamação. 3. Os governos republicanos. 

X. - O Brasil contemporâneo. - 1. O Brasil entre as nações. 2. O progresso nacional na fase contemporânea. 3. 

Desenvolvimento cultural. 

  

História Geral (História Antiga e medieval) - 3ª Série do curso ginasial 

I. - O Oriente antigo. - 1. O Egito. 2. A Ásia Ocidental. 3. As primitivas religiões orientais e o monoteísmo hebraico. 

4. As origens de comércio marítimo: cretenses e fenícios.  

II. - O Mundo Grego. - 1. Os tempos primitivos e heroicos. 2. As cidades gregas. 3. O imperialismo macedônico. 4. O 

mundo helenístico. 

III. – O Mundo Romano. - 1. A fundação de Roma e a realeza. 2. A República Romana. 3. Júlio César e o Império 

Romano. 4. As origens, a propagação e o triunfo do Cristianismo. 

IV. – O Mundo Bárbaro. - 1. Os povos bárbaros. 2. As grandes invasões. 3. Os francos. 4. O Império de Carlos Magno. 

V. – Os árabes. - 1. O novo árabe. 2. Maomé e o Islamismo. 3. As conquistas árabes. 4. A contribuição árabe para a 

civilização. 

VI. – As cruzadas. - 1. A questão do Oriente antes das cruzadas. 2. A ideia da Cruzada e a sua importância histórica. 3. 

As grandes cruzadas. 4. As Cruzadas, primeira expansão colonial do Ocidente. 

VII. - A Igreja. - 1. A conversão dos bárbaros. 2. As heresias. 3. Os grandes papas. 4. As ordens religiosas.  

VIII. – A Monarquia Franco-Inglêsa. - 1. As origens da monarquia francesa e o progresso da realeza. 2. A fundação do 

poder inglês e as origens das prerrogativas parlamentares. 3. A guerra dos Cem Anos. 4. O fim do estado anglo-

francês. 

IX. – O Império do Oriente. - 1. Formação. 2. Os grandes imperadores: Justiniano. 3. A decadência do império 

bizantino. 4. A queda do império: os turcos. 

X. – A civilização senhorial e cristã. - 1. O regime senhorial e a feudalidade. 2. A vida social e econômica. 3. A vida 

material. 4. A vida intelectual e artística. 
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História Geral (História moderna e contemporânea) - 4ª Série do curso ginasial 

I. – Primórdios dos tempos modernos. - 1. O fim da idade média e o prenúncio dos tempos modernos. 2. As grandes 

navegações. 3. Os descobrimentos marítimos. 4. O Renascimento.  

II. – A Reforma. - 1. O movimento inicial: Lutero. 2. Propagação: Calvino e Henrique VIII. 3. A reação Católica: 

Santo Inácio de Loyola. 4. As lutas e as guerras religiosas; Felipe II da Espanha e Isabel da Inglaterra. 

III. – O Novo Mundo. - 1. O indígena americano. 2. A conquista e colonização. 3. A escravidão negra. 4. Governo e 

administração. 

IV. – Os Grandes Estados do Século XVII e XVIII. - 1. O absolutismo em França. 2. A monarquia parlamentar inglesa: 

Cromwell. 3. A Europa central, setentrional e oriental. 4. Os despostas esclarecidos. 

V. – A Fase Revolucionária. - 1. Independência dos Estados Unidos da América do Norte. 2. A Revolução Francesa. 

3. Napoleão. 4. Independência das nações latinas da América 

VI. – A Europa do século XIX. - 1. França: Luís Felipe, 2º Império, a 3ª República. 2. A unidade alemã. 3. A unidade 

italiana. 4. A era vitoriana e o império britânico. 

VII. – A América dos séculos XIX e XX. - 1. Os Estados Unidos da América do Norte; a doutrina de Monroe; a Guerra 

da Sucessão; Fatos posteriores. 2. As nações latinas da América. 3. Os conflitos internacionais da América do Sul. 

4. A contribuição da América para o progresso do direito das gentes.  

VIII. – A Europa do século XX. - 1. A guerra de 1914. 2. A revolução russa. 3. A Itália e Alemanha: o fascismo e o 

nazismo. 4. Espanha e Portugal; o regime franquista; a República Portuguêsa e o Estado Novo. 

IX. – O Mundo Contemporâneo. - 1. As crises europeias. 2. A guerra de 1939. 3. Organização das nações unidas. 4. A 

evolução da democracia.  

X. – O Progresso Mundial. - 1. A ciência e a técnica: as grandes descobertas e invenções. 2. O domínio da terra; as 

grandes explorações geográficas. 3. As letras e as artes. 4. As conquistas sociais e a organização do trabalho. 

 

História do Brasil - 4ª Série do curso ginasial 

 

I. - O descobrimento. - 1. Os dois ciclos ibéricos de navegação. 2. O Tratado de Tordesilhas. 3. Cabral e o 

descobrimento. 4. Controvérsias relativas ao descobrimento do Brasil.  

II. – A formação étnica. - 1. O elemento branco. 2. O selvícola brasileiro. 3. O negro. 4. A obra da catequese 

III. - A colonização. - 1. As primeiras expedições. 2. As capitanias hereditárias. 3. Governo-Geral. 4. As primeiras 

cidades. 

IV. - A expansão geográfica e a defesa do território - 1. As entradas e bandeiras. 2. Os tratados de limites. 3. Os 

franceses no Brasil: séculos XVI, XVII e XVIII. 4. Os holandeses no Brasil. 

V. - O sentimento nacional e a independência - 1. Formação do sentimento nativista; as primeiras lutas; emboabas e 

mascates. 2. Os movimentos revolucionários: a revolução de 1720; a Inconfidência Mineira; a Revolução 

Pernambucana de 1817. 3. D. João VI no Brasil. 4. A regência de D. Pedro e o Grito do Ipiranga.  

VI. – O primeiro Reinado e o período regencial. - 1. A guerra da independência e as agitações internas. 2. A abdicação. 

3. A regência. 4. A política exterior do 1º reinado. 

VII. – Segundo Reinado. - 1. A maioridade. 2. As lutas civis; a ação pacificadora de Caxias. 3. S lutas no Prata. 4. A 

Guerra do Paraguai.   

VIII. – A Evolução Nacional no Império. - 1. O Progresso econômico e material. 2. As ciências, letras e artes. 3. A 

escravidão negra: o tráfico de escravos. 4. A campanha abolicionista: seu triunfo.  

IX. - A República. - 1. A propaganda republicana. 2. A proclamação. 3. A constituição de 1891. 4. Os principais vultos 

da fase republicana. 

X. – As condições atuais do Brasil. - 1. Sentimento da política interna. 2. Os rumos da política exterior. 3. A obra de 

aproximação continental. 4. O progresso geral do País. 
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Vigentes até o início da década de 1960, os programas em evidência receberam 

diversas críticas de sujeitos que, por seu turno, ocupavam os mais distintos lugares de 

poder. Grande parte do professorado, por exemplo, chamava atenção à sua extensão – o 

que impossibilitava a abordagem da totalidade dos temas então definidos. Sobre esta 

questão, Bernardes (2010), que investigou os debates a respeito do ensino secundário nos 

anos 1940 e 1950, destacou Antônio José Borges Hermida. Segundo ele, estava claro 

... que os programas de certas séries são excessivamente longos como sucede 

com os da segunda série ginasial e o da primeira do curso científico. Nessas 

circusntâncias é o mestre obrigado a omitir os assuntos das últimas unidades, 

exatamente aqueles que maior  interesse oferecem à cultura geral do aluno 

porque se referem à Idade Contemporânea e são antecedentes de 

acontecimentos da atualidade” (HERMIDA, 1951 apud BERNARDES, 2010, 

p. 57). 

 Mas, na contramão destas considerações, alguns professores como Vicente 

Tapajós33 e Arthur Bernardes Weiss34 salientavam que a inexiquibilidade dos programas 

mais teria justificativa na incapacidade do professorado mal preparado, do que na suposta 

extensão reclamada, já que as disposições oficiais obedecíam “(...) às boas normas da 

metodologia histórica e da pedagogia atual35” (WEISS, 1960 apud BERNARDES, 2010, 

p. 61). 

Todavia, constituindo uma crítica que claramente vai de encontro à estas 

colocações, Olga Pantaleão36 havia destacado, antes mesmo, que as abordagens 

                                                           
33 Professor do Colégio Pedro II e de diversas instituições particulares de ensino secundário do Rio de 

Janeiro, Vicente Tapajós foi também autor de livros didáticos – muitos, publicados pela Companhia Editora 

Nacional – e esteve envolvido nas políticas públicas para os manuais nos anos 1960 (FILGUEIRAS, 2011) 

– como será, oportunamente, apresentado no capítulo a seguir.     
34 Arthur Bernardes Weiss foi professor de História e Geografia do Colégio de Aplicação da Universidade 

do Brasil, assistente de História Moderna e Contemporânea na mesma instituição e um dos colaboradores 

da Revista Escola Secundária. Ver em: FILGUEIRAS, Juliana Miranda. Os Cadernos MEC de História e 

Matemática: dispositivos pedagógicos e constituição da cultura escolar. In: VII Congresso Brasileiro de 

História da Educação: circuitos e fronteiras da História da Educação no Brasil, 2013, Cuiabá. VII 

Congresso Brasileiro de História da Educação. Cuiabá, 2013. v. 1. pp. 1-15.  
35 Certamente, esta postura é bastante questionável, visto que, segundo as percepções dos intelectuais 

renovadores da educação, o que caracterizava um professor “mal preparado” seria a carência de sua 

formação metodológica – justificada pela falta de um diploma certificado pelas Faculdades de Filosofia. 

Mas, como será apresentado em capítulo posterior, este não era o caso de Antônio José Borges Hermida.  
36 Olga Pantaleão nasceu em 1917, no município de Ariranha no estado de São Paulo. Licenciou-se, em 

1938, em História e Geografia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo 

e, em 1944, doutorou-se em História pela mesma instituição. Entre 1939 e 1947 assumiu o cargo de primeira 

assistente e, depois, professora interina da cadeira de História da Civilização Moderna e Contemporânea. 

Foi fundadora, junto a outros professores, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade 

Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) – campus Marília –, onde se tornou professora titular 

de História Moderna e Contemporânea entre 1959 e 1975. De 1963 a 1965 atuou, também, como vice-

diretora da mesma instituição, assumindo como diretora no ano de 1971 – gestão que durou até 1975.Ainda, 

entre 1966 e 1976, foi professora visitante de História do Brasil e História da América Latina na 
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majoritariamente políticas dos conteúdos antepostos pelos programas contribuiriam para 

“(...) o pouco aproveitamento dos alunos na matéria, porque está acima de sua capacidade 

a compreensão dos fatos meramente políticos” (PANTALEÃO, 1955 apud HOLLANDA, 

1957, p.75). 

Ainda, outra falha referente ao programa seria a inexistência de uma ligação entre 

as unidades – problema que impossibilitava certa coerência entre os fatos narrados. 

Quanto a isso, Pantaleão (1955) destacava de maneira incisiva que 

... cada unidade apresenta-se como um todo independente, sem ligação com o 

que a precede, ou o que a segue. Isto determina a falta de continuidade na 

exposição da matéria e torna difícil mostrar a concordância e concatenação dos 

fatos. Muitas vezes há a necessária sequência na ordenação das unidades, mas 

os tópicos são organizados de tal modo que a continuidade histórica e a relação 

entre os fatos desaparecem37” (PANTALEÃO, 1955 apud HOLLANDA, 1957, 

p. 76). 

 Decerto, esta falta de conexão caracterizava, portanto, uma evidente má 

organização dos programas – aspecto pontuado, também, pelo professor Hélio Antônio 

Cristófaro que chamava a atenção aos “(...) programas mal organizados e a atual 

distribuição da matéria pelas diversas séries’, refletindo que ‘muito mais lógico seria que, 

para os dois primeiros anos do curso ginasial, fosse ministrado o ensino de História do 

Brasil” (BERNARDES, 2010, p. 50). 

Outra crítica dirigida neste sentido é a de Tito Lívio Ferreira que, por sua vez, 

chamou a atenção para o suposto “descaso” legado à História do Brasil (BERNARDES, 

2010). Segundo ele, ao se apresentar nos primeiros anos do ciclo ginasial, juntamente 

com a História Geral, a disciplina em questão apareceria 

 ... truncada, mutilada, sacrificada à sanha da História Geral e de seus 

admiradores. Colocar a História do Brasil no alicerce, para sobre ele erguer as 

paredes com a História Geral, é colocar materiais diversos e heterogêneos em 

camadas isolantes e distintas, sem sequência interior, embora a História do 

Brasil aflore, lá no alto, envergonhada e humilde, à ilharga da História Geral, 

em plano secundário. E isso não me parece muito pedagógico, ou muito 

didático (BERNARDES, 2010 apud FERREIRA, 1951, p. 50). 

Mas, para além da preocupação com os aspectos didáticos, outra questão 

fundamentava a crítica de Tito Lívio: seu caráter nacionalista. Apresentado por Bernardes 

                                                           
Universidade de Indiana e se tornou sócia titular do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo (LIBLIK, 

2016). 
37 De acordo com essa noção, havia, consequentemente, interrupções na ordem cronológica dos fatos 

(PANTALEÃO, 1955 apud HOLLANDA, 1957, p.77). 
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(2010) como um ferrenho defensor da moral e da consciência patriótica, ele afirmava que 

tais fatores se realizariam apenas se a disciplina de História do Brasil, juntamente com a 

Geografia do Brasil, fosse aplicada nas três primeiras séries do ginasial. 

Tal postura não apenas coloca em evidência a principal finalidade da História do 

Brasil nos currículos de 1951 - a construção e a manutenção de nossa identidade nacional 

-, como também destaca um posicionamento que, certamente, não se fazia unânime em 

relação a este objetivo. 

No bojo das discussões sobre o ensino de História no decorrer dos anos 1950, 

marcadas por uma série de posicionamentos conflitantes que buscavam, cada qual, 

legitimar o papel das disciplinas históricas no ensino secundário, intensificou-se um 

expressivo repensar não somente dos métodos, mas também das finalidades da disciplina 

de História do Brasil38 - sobretudo no que dizia respeito ao seu papel em relação à 

identidade nacional.  

Discorrendo sobre a necessidade de se promover um modelo de história pautado 

por uma perspectiva não ufanista de nosso passado nacional, alguns intelectuais – muitos, 

professores do ensino secundário - alertaram aos perigos de uma história escolar marcada 

pelos moldes de um intenso patriotismo, pontuando a importância de ser realizada uma 

abordagem “universalista” do passado - fazendo com que a História pudesse “(...) cumprir 

‘seu papel na formação do sentimento nacional sem prejudicar outra de suas finalidades, 

a de desenvolver a compreensão internacional” (CASTRO, 1955 apud BERNARDES, 

2010, p. 39). 

Nesse sentido, Olga Pantaleão ressaltava, por exemplo, que seria preciso “(...) que 

as informações sejam dadas de tal modo que o aluno fique conhecendo, o melhor possível, 

sem nacionalismos exagerados e sem ufanismos prejudiciais, o meio político, econômico 

e social em que vai agir” (PANTALEÃO, 1955 apud HOLLANDA, 1957, p. 79). 

                                                           
38 Segundo Ferraro (2013, p. 36), "Circe Bittencourt, ao analisar as décadas de 1950 e 1960, discorre sobre 

o surgimento de críticas e de novas propostas para os objetivos e métodos do ensino de História formulados 

por uma nova geração de intelectuais formada nos anos 1930 através de 'cursos (...) responsáveis pela 

profissionalização de um corpo docente que também se iniciava pela relação entre ensino e pesquisa". 
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Seguindo a mesma direção, a professora Lydinea Gasman39 destacava, ainda, que 

a história deveria proporcionar aos alunos  

... oportunidades de desenvolver o senso de compreensão e tolerância; 

distinção entre o trivial e o significativo. Deve adestrar os indivíduos no campo 

das pesquisas em busca da Realidade. Torna-los cidadãos dentro de um 

cenário internacional, sem ufanismos perigosos. Faze-los participar não só 

das tradições nacionais e regionais, mas também das universais. Prepara-los 

para uma vida mútua que ultrapassasse as fronteiras de seu país40  (GASMAN, 

1959 apud BERNARDES, 2010, p. 38) (grifo meu). 

 Ainda, de acordo com Amélia Domingues de Castro, este preparo realmente seria 

possível, afinal:  

Nacionalismo e solidariedade internacional não se opõem: fortalecidos os laços 

que unem o homem ao habitante de sua localidade ou país, é talvez mais fácil 

robustecer os que o ligam ao ‘próximo’ mais distante; e as responsabilidades 

para com a pátria, não fazem esquecer os deveres para com a humanidade. A 

era da Democracia e das Nações Unidas não mais concebe o patriotismo de 

maneira estreita, egoísta ou exclusivista (CASTRO, 1961 apud BERNARDES, 

2010, p. 39). 

Esta concepção de um ensino universalista não se pauta como uma novidade dos 

anos 1950. No final da década de 1920 e início da de 1930, por exemplo, alguns 

intelectuais – que estiveram intrinsicamente ligados à Reforma Francisco Campo e, 

portanto, foram adeptos à abolição da História do Brasil enquanto disciplina autônoma - 

já expressavam esta ideia, inspirados, sobretudo, pelas próprias circunstâncias do período 

em questão.  

Tal conjuntura, marcada pelos esforços da Liga das Nações em viabilizar a 

“solidariedade internacional”, apresentou algumas mobilizações contra o nacionalismo 

agressivo, gerador dos conflitos mundiais41 (REZNIK, 1992). Essas mobilizações se 

consubstanciaram com a  

... criação de várias comissões – como, por exemplo, Comissão de Cooperação 

Internacional da Liga das Nações – e a organização de vários congressos. Em 

                                                           
39 Professora de história no Colégio Pedro II e de Didática da História na Faculdade Nacional de Filosofia 

da Universidade do Brasil (FILGUEIRAS, 2011), Lydinea Gasman esteve estreitamente ligada às políticas 

públicas voltadas para o livro didático, nos anos 1960 – atuando na produção de materiais didáticos 

subsidiados pela Fundação Nacional de Material Escolar (FENAME), como será apresentado no capítulo a 

seguir. 
40 “Este destaque, dado a uma formação da consciência patriótica concomitante a uma formação da 

consciência internacional, indica o esforço para abandonar aquilo que Circe Bittencourt denominou como 

‘nacionalismo de direita’, que seria ‘voltado para atender aos interesses de determinados setores das elites 

nacionais, voltados para projetos de manutenção de seu poder e privilégio” (BERNARDES, 2013, p. 39).  
41 De acordo com Reznik (1992), depositava-se na educação escolar um importante papel no cumprimento 

destas pretensões universalistas, visto que por meio dela haveria a formação de uma “mentalidade pacifista 

e universalista” (REZNIK, 1992, p. 46). 
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todas as reuniões são apresentadas propostas para o fomento de um ‘espírito 

de solidariedade internacional’, de modo a diminuir as rixas, os preconceitos e 

animosidades entre os povos (REZNIK, 1992, p. 46).  

O Brasil, presente em vários destes congressos, sempre reafirmando seu apoio aos 

preceitos da solidariedade internacional, tornou-se no final dos anos 1940 e no decorrer 

da década de 1950 um país tomado como modelo a este idealizado projeto mundial – 

como a Organização das Nações Unidas para a Educação, para a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) buscou, inutilmente, demonstrar42. Fundamentando-se, sobretudo, na 

histórica construção de um imaginário cujas considerações apontavam à sua, suposta, 

cordialidade, o Brasil corresponderia a uma nação na qual o espírito de cooperação fazia 

parte de suas raízes - discurso que pôde, facilmente, realçar o alinhamento do país com a 

lógica do pan-americanismo. 

Decerto, este importante posicionamento em relação à solidariedade americana, 

que se fazia notar desde as décadas de 1920 e 1930 (REZNIK, 1992), exerceu uma 

expressiva influência no processo de institucionalização da autonomia da disciplina de 

História da América na cultura escolar brasileira no final dos anos 1940 e início dos anos 

1950 (DIAS, 1997). Analisando detalhadamente esta situação, Dias (1997) destacou a 

necessidade de se levar em conta a importância do contexto político e cultural da 

sociedade brasileira e do continente americano – marcados, respectivamente, pelas 

reformas educacionais e, sobretudo, pela consolidação do pan-americanismo 

(CRISTOFOLI; DIAS; VERÍSSIMO, 2005). 

Com efeito, pensemos a princípio neste último aspecto. Apresentando raízes 

históricas consolidadas na Doutrina Monroe – pautada, por sua vez, na ideia da “América 

para os americanos” – e se sustentando com base naquilo que Franklin Delano Roosevelt 

intitulou como uma “política da boa vizinhança”, o pan-americanismo da década de 1950 

apresentava-se como uma política internacional cujo propósito era “(...) assegurar uma 

idéia de unidade americana, não somente como uma política estratégica, mas como uma 

                                                           
42 Para a Unesco, o Brasil correspondia à um modelo de solidariedade internacional por conta de sua 

própria, e suposta, natureza cordial – caracterizada, sobretudo, pela “(...) experiência no campo das 

interações raciais julgada, na época, singular e bem-sucedida, tanto interna quanto externamente” (MAIO, 

1999, p. 141). Em vista disso, buscando legitimar oficialmente tal noção, entre o final dos anos 1940 e 

início da década de 1950, a Organização patrocinou uma série de pesquisas – promovidas a fim de legitimar 

a imagem do Brasil como um “paraíso racial” (MAIO, 1999). Iniciadas na Bahia e ampliadas para a região 

de São Paulo, as pesquisas acabaram frustrando as idealizações da Unesco, não apenas por desvelar, 

cientificamente, a existência do racismo nas relações sociais, como também por apontar sua estreita 

associação com o desenvolvimento econômico e a ideia de modernidade – situação que colocava em xeque 

a ideia de uma nação exemplar. 
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forma de fortalecer a posição dos Estados Unidos na América” (DIAS, 1997, p. 10). Esta 

legitimação deveria se desencadear, inclusive, a partir do emprego de certos estratagemas 

- dentre os quais podem ser destacados a intensificação do contato político e cultural entre 

os países do continente; o estímulo ao intercâmbio comercial; bem como o fomento à 

arbitragem como mecanismo pacífico de resolução de possíveis conflitos. 

Decerto, problematizando, dentre outras coisas, as tentativas de implementação 

destas estratégias, Dias (1997) destacou a importância do Plano Cultural Interamericano 

proposto pelo Conselho Cultural Interamericano – órgão consultivo da Organização dos 

Estados Americanos (OEA). Estabelecido com a finalidade de promover as relações 

amigáveis e o entendimento mútuo entre as nações da América, este Plano procurou “(...) 

fortalecer os sentimentos pacíficos que têm caracterizado a evolução americana, mediante 

o estímulo do intercâmbio educativo, científico e cultural" (DIAS, 1997, p. 86).  

Este triplo intercâmbio buscou viabilizar, por sua vez, o conhecimento entre os 

países do continente, visto que, segundo o Conselho, um dos maiores problemas para a 

legitimação do sentimento de pertencimento à América estaria nas possibilidades de 

isolamento e desconhecimento dos aspectos culturais entre estes países. Nesse sentido, 

dispondo de noções para se pensar a história americana e, concomitantemente, a 

organização e os desdobramentos da educação secundária, o referido Plano colocaria a 

escola como uma das ferramentas mais importantes à sua legitimação. 

No Brasil, não tardou para que este triplo intercâmbio se incorporasse nas 

discussões das políticas educacionais mobilizadas pelos diversos intelectuais da educação 

que, intrinsicamente ligados à burocracia estatal, buscaram a adesão a tal projeto – seja 

por sua afinidade em relação aos valores norte-americanos, como foi o caso dos 

autoproclamados “renovadores da educação”; seja por seu posicionamento político-

ideológico, como se pôde notar no caso dos intelectuais católicos, cujo alinhamento aos 

Estados Unidos e ao pan-americanismo se justificaria pela questão do anticomunismo 

(DIAS, 1997). 

Isto posto, Dias (1997) conclui, portanto, que 

... a inclusão do ensino de História da América na segunda série do ginasial, 

em 1951, faz parte de um projeto pan-americano de construir uma memória e 

uma identidade americana como estratégia para garantir a unidade no 

continente, baseada nos ideais democráticos norte-americanos, mantendo 
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dessa forma a hegemonia dos Estados Unidos sobre toda a América (DIAS, 

1997, p. 89) (grifos meus). 

 Contudo, fica claro que mais do que destacar as intencionalidades norte-

americanas, as observações em questão evidenciam, assim, a principal finalidade da 

recém-instituída disciplina de História da América: construir uma memória e uma 

identidade americana, com vistas a garantir o sentimento de unidade continental. Esta 

memória e identidade seriam constituídas através da evocação de um passado harmonioso 

- no qual, segundo Circe Bittencourt, a inexistência de conflitos é notável “(...) não apenas 

ao nível das questões sociais internas como entre os países americanos” 

(BITTENCOURT, 1996, p. 207). 

Fundamentado por um conjunto de fatos que, por seu turno, também se 

consolidaria em nossa cultura escolar através das propostas do programa oficial, esta 

evocação do passado apresentaria uma abordagem histórica majoritariamente política e 

de caráter descritivo, pautado em acontecimentos que, para além de trazerem à tona a 

questão do desenvolvimento do continente americano no processo civilizacional43, 

obedeceriam a uma cronologia tradicional – onde o tempo é, por sua vez, organizado de 

forma sistemática (DIAS, 1997). Desse modo, distribuídos em 10 unidades, os conteúdos 

assim se apresentavam:  

História da América - 2ª Série do curso ginasial 

 

1. A América pré-colombiana.  

2. Descobrimento, exploração e conquista da América.  

3. A América colonial espanhola.  

4. A América colonial inglesa.  

5. A América colonial portuguesa.  

6. Os Estados Unidos: sua formação.  

7. As nações hispano-americanas: sua emancipação.  

8. O Brasil independente.  

9. As nações do Novo Mundo; seu desenvolvimento no século XIX.  

10. A América contemporânea. 

Programa mínimo de História da América (1951) 

 

 

                                                           
43 Segundo Bittencourt (1996), essa abordagem que privilegia a questão do desenvolvimento continental 

tem relação com o próprio contexto dos anos 1950 – caracterizado pela ideia do desenvolvimentismo.  
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História da América - 2ª Série do curso ginasial 

 

I. - A América pré-colombiana. - 1. O homem pré-colombiano; sua origem e costumes primitivos. 2. 

Principais povos pré-colombianos; sua localização. 3. As grandes culturas indígenas da América. 

II. - Descobrimento, exploração e conquista da América. - 1. Tradições e hipóteses relativas ao Novo Mundo. 

2. O descobrimento da América e suas consequências. 3. A conquista da América por espanhóis e 

portuguêses. 

III. - A América Colonial Espanhola. - 1. O Novo Mundo Espanhol: divisão administrativa. 2. As terras 

platinas; a Colônia do Sacramento as Missões do Uruguai. 3. O vice-reino da Prata. 

IV. - A América Colonial Inglêsa. - 1. Primeiros estabelecimentos na América do Norte; espanhóis e franceses. 

2. A colonização inglêsa. 3. Os holandeses e suecos. 

V. - A América Colonial Portuguêsa. - 1. O Brasil e as colônias latino-americanas. A expansão territorial do 

domínio português. 3. A formação dos limites. 

VI. - Os Estados Unidos. - 1. As colônias inglêsas na América e seu desenvolvimento. 2 - A guerra da 

Independência. 3. A formação da União Norte-Americana. 

VII. - A América Espanhola. - 1. Antecedentes da emancipação política. 2. Ação dos precursores e libertadores. 

3. O caudilhismo. 

VIII. - O Brasil Independente. - 1. A Independência: seus principais fatôres. 2. Evolução econômica. 3. A 

política externa. 

IX. - As Nações do Novo Mundo. - 1. Evolução política. 2. Remanescentes coloniais e europeus na América. 

3. O domínio do Canadá. 

X. - A América contemporânea. - 1. Movimento intelectual. 2. O pan-americanismo e a política da boa 

vizinhança. 3. As democracias americanas; o arbitramento e a solidariedade continental. 

Plano de desenvolvimento do programa mínimo de História da América (1951) 

Contudo, ainda que este conjunto de temas buscasse, de algum modo, possibilitar 

uma abordagem do passado com vistas à construção e manutenção da identidade pan-

americana, é válido destacar que alguns professores pontuavam outras finalidades a serem 

atingidas – mas que, certo é, não deixariam de fundamentar o principal propósito 

anteriormente destacado. Nesse sentido, Bernardes (2010) identificou, por exemplo, o 

posicionamento de Vicente Tapajós que propôs, em um artigo publicado na revista Escola 

Secundária, alguns pontos a serem atingidos pelos docentes, como: 

a) Integrar o aluno à realidade continental; 

b) Desenvolver-lhe o sentimento de solidariedade aos povos vizinhos; 

c) Dar-lhes meios de compreender os problemas da atualidade política 

continental e brasileira; 

d) Incentivar-lhe o amor à democracia e o respeito à liberdade; 

e) Dar-lhe a conhecer o Brasil dentro da América e do mundo, como se formou 

e se desenvolveu ao contato dos vizinhos” (TAPAJÓS, 1959 apud 

BERNARDES, 2010, p. 58) (grifos meus). 

Em vista destes apontamentos, não seria demais pontuar que a leitura destes 

tópicos evidencia um problema importante apresentado por Bittencourt (2005) no que diz 
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respeito ao ensino da disciplina em questão ao longo da década de 1950: a impossibilidade 

de um estudo sincrônico da história brasileira com a história americana. 

Ao que se torna possível observar, de todos os pontos sugeridos por Tapajós, 

apenas o último possibilitaria maior relação entre os processos históricos brasileiro e 

americano – mas, com ressalvas. Tais observações se justificam, por sua vez, pelo fato de 

ter-se proposto aos alunos o modo pelo qual se desenvolveu o contato do Brasil com os 

“nossos vizinhos” e não como este contato se desenvolve – ou seja, em sua 

contemporaneidade. Ainda, é válido destacar que, de certo modo, a contemporaneidade é 

pontuada por Tapajós no terceiro ponto, mas sua proposta não deixa clara a necessidade 

de se abordar de maneira concomitante os problemas da atualidade política continental e 

brasileira - o que, de certa forma, causa a impressão de se pautar como aspectos apartados 

entre si. 

Tendo em vista tais considerações, a mencionada ausência de sincronia poderia, 

de certo modo, criar um distanciamento e uma desidentificação da história brasileira em 

relação à dos demais países da América – viabilizando, inclusive, a continuação de uma 

abordagem histórica pautada por um ufanismo relativo à história nacional. Esta 

continuação deve ser algo a ser ressaltado, visto que apesar dos esforços voltados à 

implementação de novos métodos e finalidades para a disciplina História do Brasil na 

década de 1950, ainda se fazia notória a presença de abordagens preocupadas em 

enaltecer a importância de determinados fatos e sujeitos do passado brasileiro, 

valorizando-se certos aspectos morais, religiosos e cívicos voltados à sustentação de um 

modelo de nação marcado por uma idealizada integração do povo; pelo apaziguamento 

dos conflitos sociais; e, portanto, pela garantia da unidade do Estado. 

Este modelo se consolidou, sobretudo, com a primeira Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB) promulgada em 1961, em um contexto marcado pelo desaparecimento da 

disciplina de História da América dos currículos do ensino secundário (CONCEIÇÃO; 

DIAS, 2011; BITTENCOURT, 1996). Isso se torna claro, por exemplo, na leitura do 

parecer homologado pelo Ministério da Educação – que, em 1962, em comum acordo 

com "(...) a Lei de Diretrizes e Bases e por indicação da Comissão do Ensino Primário e 

Médio e do Conselho Federal de Educação (CEPM/CFE)44 (...)” (FERRARO, 2013, p. 

                                                           
44 Estabelecida como parte das determinações oficiais da primeira Lei de Diretrizes e Bases da educação 

brasileira, a Comissão do Ensino Primário e Médio (CEPM) correspondeu a uma junta especial que, 
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37), estabelecia que a História do Brasil, juntamente com a Geografia do Brasil, 

ministradas nas duas primeiras séries ginasiais, propiciariam “(...) uma suficiente 

interpretação de seu país e um sentido de integração na civilização brasileira" (BRASIL, 

1962, p. 2). 

Frente a estas considerações, é válido sublinhar que, permeado por uma 

“pedagogia da nação” (NADAI, 2010), o ensino da história escolar idealizado pela LDB 

deveria proporcionar aos alunos 

... o sentimento de apreço à Pátria, de respeito às instituições, de fortalecimento 

da família, de obediência à Lei, da fidelidade no trabalho e de integração na 

comunidade, de tal forma que todos os tornem, em clima, e liberdade e 

responsabilidade, de cooperação e solidariedade humanas, cidadãos sinceros, 

convictos e fiéis no cumprimento dos seus deveres (BRASIL, Artº 2, l966). 

Para tal, colocava-se como imprescindível aos programas curriculares a presença 

de um conjunto de conteúdos que pudessem fundamentar as práticas docentes a fim de se 

atingir tais objetivos. Estes programas se constituíram, por sua vez, sob a luz de uma nova 

política curricular estabelecida com as diretrizes de 1961 – cujas prescrições retiravam do 

governo federal as responsabilidades sobre sua elaboração e atribuíam tal encargo ao 

governo de cada um dos estados da União. 

Mas, ainda que tal medida pudesse ser compreendida como uma atitude que, de 

certo modo, expresse um caráter descentralizador da educação – sendo que seria possível 

incluir ou alterar temas em relação aos programas anteriormente estabelecidos e, assim, 

atender às especificidades de cada região -, Ferraro (2013) chama atenção aos resquícios 

da centralização de outrora, posto que os novos programas, para serem permitidos, 

deveriam obrigatoriamente estar influenciados pelo mesmo “espírito” das indicações e 

orientações fixadas pelo MEC (FERRARO, 2013).  

                                                           
estreitamente vinculada à outras comissões – a Comissão de Legislação e Normas e a Comissão de Ensino 

Superior -, constituía o Conselho Federal de Educação (BRASIL, 1968). Encarregada por tratar de aspectos 

burocráticos, administrativos e pedagógicos voltados ao ensino primário e médio, a Comissão era composta 

por 10 membros-conselheiros, sendo eles: Abgar Renault; Alceu de Amoroso Lima; Anísio Teixeira; D. 

Cândido Padim; Celso Cunha; João Bruza Neto; Joaquim Faria Góes Filho; José Borges dos Santos; Pe. 

José Vieira Vasconcellos e Roberto Accioli. (BRASIL, 1968, p. 83). Tal composição seria alterada pelo 

decreto nº 52.618, de 7 de outubro de 1963, que não apenas estabeleceu o regimento definitivo da junta em 

questão como também modificou a denominação - de “Comissão” para “Câmara”. Contudo, atendo-se à 

composição inicial da Comissão, é possível observar alguns nomes importantes, cuja presença justifica a 

indicação para se desenvolver um ensino de história marcadamente nacionalista – como, por exemplo, a 

figura de Alceu Amoroso Lima – ou mesmo o porquê de se propor uma abordagem conjunta entre a História 

e a Geografia – como Abgar Renault sugeria desde a Reforma Capanema (REZNIK, 1942).  
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Uma destas orientações se referia à indicação, sem número, da CEPM a respeito 

da Amplitude e Desenvolvimento das Matérias Obrigatórias – que assinalava, para o 

ensino da história escolar, a necessidade de se levar em conta que a ampliação 

... da área da história do plano nacional para o universal dará maior grandeza e 

objetividade ao estudo das bases fundamentais e do espírito da nossa própria 

civilização pela proximidade dos fatos, pelo conhecimento do cenário, pela 

identificação com as personagens e pela sensibilidade maior que ante causas e 

efeitos (BRASIL, 1962). 

Decerto, tais recomendações podem ser notadas, por exemplo, nos programas 

sugeridos para o estado de São Paulo em 1966, que se organizavam com base em uma 

nova seriação das disciplinas históricas estabelecida, por sua vez, pelo Conselho Estadual 

de Educação – a saber: 1ª série ginasial - História do Brasil; 2ª série ginasial - História do 

Brasil; e 4ª série ginasial - História Geral (SÃO PAULO, 1966). Seus conteúdos se 

apresentavam da seguinte maneira: 

História do Brasil - 1ª Série do curso ginasial 

 

I. A civilização atual como resultante de muitos séculos e vida e de experiência humanas. 1. Apresentação 

das principais atividades do homem estudadas pela História: econômicas, sociais, políticas e culturais. 

Exemplos dessas atividades na História do Brasil. 2. A História da Humanidade: breve apresentação e 

caracterização dos períodos: a) localização, em ‘linha’ ou ‘frisa do Tempo’ dos quatro grandes períodos 

históricos (Antiguidade, Idade Média, Tempos Modernos e Época Contemporânea). b) alguns exemplos 

da vida econômica, social, política e cultural, caracterizando cada um dos quatro grandes períodos 

históricos.  

II. O Brasil na História: início dos Tempos Modernos. 1. A expansão comercial da Europa e os 

descobrimentos. 2. As grandes potências da época e os descobrimentos da América e do Brasil. 

III. Os primeiros contactos entre os colonizadores portugueses e o Brasil. 1. Os primitivos habitantes do 

Brasil: aspectos de sua vida econômica, social, política e cultural. 2. O desinteresse inicial dos portugueses 

pelo Brasil: causas. 3. As primeiras expedições e explorações do pau-brasil. 

IV. As formas de ocupação efetiva da terra brasileira. 1. A agricultura (em especial a da cana de açúcar). 2. 

A criação de gado. 3. O bandeirismo. 4. A mineração. 5. A extração vegetal (principais áreas; organização 

da produção e destino dos produtos; o trabalho e o gênero de vida nessas diversas áreas e atividades). 6. 

Avaliação do papel do escravo negro na ocupação efetiva da terra brasileira. 

V. A formação e evolução do povo brasileiro. 1. O encontro de três grupos étnicos e culturais diferentes; 

contribuição de cada um à nacionalidade 2. Ação civilizadora dos jesuítas no Brasil. 3. As escolas, as 

artes e as letras no Brasil colonial.  

VI. A organização política brasileira e a sua evolução. 1. Os Tempos Modernos: época das monarquias 

absolutistas. 2. O Brasil, colônia portuguesa: características do regime colonial nos Tempos Modernos. 3. 

O sistema de capitanias hereditárias. 4. Os governos gerais. 5. Os municípios e sua importância. 6. “O 

sentimento nacional” brasileiro, suas diversas manifestações e evolução a Independência. 

VII. A Independência do Brasil. 1. Quadro geral da Independência das colônias americanas. 2. A transferência 

da corte portuguesa para o Brasil. 3. A definitiva separação política entre Brasil e Portugal.   
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História do Brasil - 2ª Série do curso ginasial 

 

I. As grandes características da Época Contemporânea. 1. Localização da Época Contemporânea e dos três 

períodos que a antecedem numa ‘linha’ ou ‘frisa do Tempo’. 2. Exemplos dos progressos da civilização 

na Época Contemporânea, na vida econômica, social, política e cultural. 

II. As bases econômicas e sociais do Império brasileiro. 1. O café. a) A expansão cafeeira. b) As fazendas 

de café. c) A importância da exportação do café para a economia brasileira. 2. Problema da mão de obra 

no Império: a) o trabalho escravo: da cessação do Tráfico à Abolição. b) o trabalho livre: a imigração. 3. 

Os inícios da industrialização, as ferrovias, as cidades. 

III. O desenvolvimento político do Império brasileiro. 1. A organização do Brasil independente: A Carta 

Constitucional de 1824. 2. As três etapas políticas do Império – personagens e fatos principais: a) O 

Primeiro Reinado. b) O Período Regencial. c) O Segundo Reinado. 3. Vida política no Segundo Reinado: 

a) a política interna: os partidos e o imperador. b) política externa: os principais problemas. c) propaganda 

e proclamação da República. 

IV. O movimento cultural no Império: as escolas, as letras, as artes plásticas, a música e as ciências. 

V. A República Brasileira até 1930. 1. A organização política e a Constituição de 1891. 2. As bases 

econômicas agrícolas: o café e o açúcar. 3. A vida política: os partidos, as eleições, os governadores e os 

presidentes. 4. Os principais personagens e episódios da República até 1930.  

VI. A República Brasileira depois de 1930. 1. A Revolução de 1930: seus antecedentes e suas consequências. 

2. A economia brasileira o grande desenvolvimento industrial. 3. A vida política: a) A Constituição de 

1934 e o Estado Novo. b) A Constituição de 1946 e a atual organização social e política. c) A experiência 

de 1961-1963 (parlamentarista). 

VII. O movimento cultural brasileiro no século XX: as escolas, as letras, as artes plásticas, a música e as 

ciências.  

 

História do Geral - 4ª Série do curso ginasial 

 

I. Introdução à História. 1. O moderno e amplo conceito de História: ciência que procura conhecer, encadear 

e compreender todas as atividades dos homens, através do tempo. 2. Os materiais com que se faz a História: 

os documentos. 3. Noções de cronologia: a) tempos pré-históricos e tempos históricos. b) Os grandes 

períodos da História do Ocidente. 

II. As grandes civilizações antigas do Oriente Próximo. 1. A civilização egípcia: o Nilo e o Egito; A organização 

política; A religião; A arte. 2. A civilização da Mesopotâmia: Assíria e Caldeia; Quadro geográfico; um povo 

de guerreiros; Religião, superstições e ciência. 3. A civilização hebraica: A palestina e o povo hebreu; A 

bíblia e o monoteísmo. 4. A civilização fenícia: Um povo de comerciantes; As navegações fenícias; O 

alfabeto. 5. A civilização persa: A formação de um grande império; A organização político-administrativa. 

III. As civilizações da Antiguidade Clássica. 1. A civilização grega: A Grécia; Quadro geográfico; A herança da 

civilização cretense; Esparta e Atenas. A democracia grega. A Religião e a arte. 2. A civilização romana: 

quadro geográfico da Itália. Os guerreiros romanos e a conquista do Mediterrâneo. A República romana. 

Apogeu e decadência do Império Romano. A religião romana e o cristianismo. O direito romano. 

IV. A Europa Medieval. 1. Características econômicas e sociais da Idade Média: O feudo. A vida feudal, senhores 

e servos. A expansão comercial a partir do século XI. As cidades e a burguesia. 2. Características políticas 

da Idade Média: as monarquias feudais. A progressiva centralização do poder político nos últimos séculos 

do período. 3. Características culturais da Idade Média: a Igreja, sua organização e influência. As ideias e as 

artes.  
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V. O Mundo Ocidental nos Tempos Modernos. 1. A Europa e o Novo Mundo: o colonialismo. 2. O 

Renascimento e a Reforma Protestante. 3. As monarquias absolutas na Europa. 

VI. A fase revolucionária que preparou a Época Contemporânea. 1. As novas ideias econômicas, sociais e 

políticas do século XVIII. 2. A Independência dos Estados Unidos da América. 3. A Revolução Francesa. 4. 

A obra de Napoleão Bonaparte. Sua influência na independência das nações hispano-americanas e do Brasil.  

VII. O século XIX. 1. A Revolução industrial e as novas bases da vida na Época Contemporânea. 2. Quadro de 

desenvolvimento da Inglaterra e da França no século XIX; evolução política, social e cultural. 3. A 

Unificação da Itália e da Alemanha. 4. O Estados Unidos da América: organização política, expansão 

territorial e guerra de secessão. 5. A acidentada evolução política dos países hispano-americanos: o 

caudilhismo e suas principais manifestações. 6. A expansão imperialista europeia na África e na Ásia: causas 

e características. 

VIII. O século XX. 1. A “paz armada” e a política de formação de blocos. 2. A Primeira Guerra Mundial: suas 

características e desenvolvimento; a Conferência de Paris e a Liga das Nações. 3. A Revolução russa de 1917 

e a organização da U.R.S.S. 4. A liderança econômica americana e a crise de 1929. 5. O fascismo e o nazismo. 

6. A Segunda Guerra Mundial: suas características e desenvolvimento; a vitória dos “aliados” e a organização 

da paz. 7. O “após-guerra”; organização e funções das Nações Unidas; as grandes potências e a “guerra fria”; 

evolução política na Ásia, África e América Latina; as ciências e as técnicas na vida contemporânea. 

  

Elaborados por um conjunto de professores designados pela Chefia do Ensino 

Secundário e Normal45, os programas em questão trazem à tona aspectos que marcam 

diferenças significativas quando comparados àqueles que se fizeram vigentes na década 

de 1950. A começar pela própria presença de conteúdos de História do Brasil nas duas 

primeiras séries do ensino ginasial – o que pode ser visto como uma forma de dar ênfase 

à história nacional para, posteriormente, ampliar às questões ligadas à história universal 

-, nota-se, por exemplo, que os temas selecionados são dispostos de modo que a primeira 

série tenha contato apenas com assuntos referentes ao período colonial, enquanto a 

segunda série passa a lidar com tópicos relativos aos regimes imperial e republicano – 

marcando, assim, um abandono à lógica de organização fundamentada no método 

concêntrico-ampliatório.  

Além disso, há uma clara preocupação quanto à uma metodologia específica a ser 

empregada para a aprendizagem da história – o que se justifica pela presença de conteúdos 

                                                           
45 Esses professores eram: Sylvia Magaleti – professora secundária de História, efetiva no G.E. ‘Professor 

Marques da Cruz’, Capital, disposição do Colégio de Aplicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

da Universidade de São Paulo -; Vivaldo Wenceslau Flor Daglione – professor secundário de História, 

efetivo no I.E. ‘Otávio Mendes’, Capital, à disposição do ‘Serviço de Educação e Formação pelo Rádio e 

Televisão’ -; Nely Pereira Pinto Curti – professora secundária de Sociologia Educacional, efetiva no I.E. 

‘Ribeiro Conte’, à disposição da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo -

; e Walter de Andrade – professor secundário de História, efetivo no G.E. ‘Prof. Gualter da Silva’ e I.E. 

‘Dr. Otávio Mendes’, à disposição do Setor de Assistência Pedagógica (D.O.S. P – 13/11/1964 – p. 27). 

Além disso, é interessante notar que todos atuavam como professores e, enquanto tal, ainda estavam 

envolvidos com a produção dos programas – tal como idealizava Guy de Hollanda.    
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iniciais que deveriam levar o professor a promover uma abordagem da história a partir 

das questões circunstanciais do tempo presente, direcionando, posteriormente, sua análise 

para os acontecimentos do passado46. Tal preocupação havia sido explicitada pelos 

próprios sujeitos envolvidos na elaboração dos programas, para quem as sugestões 

curriculares deveriam apresentar “(...) unidades introdutórias, na 1ª e 2ª série, que 

possibilitem, pelo menos, a localização do Brasil nas grandes linhas da História Ocidental 

(...)” (SÃO PAULO, 1966, p. 27) – além, é claro, de possibilitar o preparo dos alunos ao 

estudo da História Geral, na 4ª série47. 

 A respeito desta disciplina, estes mesmos sujeitos apontavam que  

... colocando numa só série, a 4ª, o estudo da História Geral, cria um sério 

problema de seleção de informações e conceitos básicos. Por melhor que se 

selecionem (porque a História não se resume) os temas vitais da evolução das 

civilizações – indispensáveis à formação integral do homem e do cidadão -, 

torna-se dificílimo organizá-los para um curso de um ano (SÃO PAULO, 1966, 

p. 27). 

Partindo destas considerações, é inequívoco apontar que esta declarada 

dificuldade se fundamenta, então, na significativa quantidade de temas sugeridos para 

cada uma das “unidades” – que, certo é, se apresentam muito mais “densas” do que as 

que compunham os programas elaborados em 1951. Ainda, pensando na seleção de tais 

conteúdos, é importante destacar que com o fim da disciplina História da América no 

início dos anos 1960, muitos dos assuntos então mobilizados a esse respeito passaram a 

                                                           
46 De certo modo, este método de abordagem dos conteúdos históricos estavam em comum acordo com 

“(...) as exigências de uma concepção histórica ampla e moderna e às de uma Didática fundamentada na 

Psicologia da Inteligência” (SÃO PAULO, 1966, p. 27) – segundo apontavam os professores que 

elaboraram os programas. 
47 Em certa medida, esta percepção a respeito de uma metodologia de abordagem da história escolar que 

levasse em conta a importância de tratar os fatos do passado a partir das experiências vividas no tempo 

presente, constituía-se como um ponto fundamental nas discussões sobre a formação do professor de 

história – debates estes desencadeados de maneira significativa na Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi), 

da Universidade do Brasil. De acordo com as reflexões de Ferreira (2015), por exemplo, havia uma série 

de professores universitários que, preocupados com “(...) as questões sociais do presente e comprometidos 

com a necessidade de compreensão do mundo contemporâneo a partir de uma perspectiva brasileira, 

defendiam uma postura profissional segundo a qual a história deveria se envolver com os problemas da 

atualidade, e o conhecimento deveria apresentar explicações e possíveis soluções” (FERREIRA, 2015, p. 

130).  

Com efeito, segundo as informações coletadas no próprio Diário Oficial do Estado de São Paulo, sabe-se 

que os envolvidos na produção dos programas sugeridos não eram docentes da FNFi - sendo muitos 

vinculados à Universidade de São Paulo -, mas estavam, como pôde ser observado, em sintonia com esta 

problemática metodológica – o que pode ser justificado se levarmos em conta a ampliação dos debates a 

respeito da formação docente para o ensino secundário à outras instituições para além da mencionada 

Faculdade. 
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compor os programas de História Geral – o que se torna claro ao analisar o documento 

proposto para o caso de São Paulo48. 

No início dos anos 1970, houve uma significativa ruptura dos referidos conteúdos 

– tanto para a História do Brasil quanto para a História Geral. Com a reforma do ensino 

secundário consubstanciada pela promulgação lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, 

novos parâmetros para a educação foram fixados – alterando-se, de maneira expressiva, 

o funcionamento da educação no país. Ao ensino das disciplinas históricas no ciclo 

ginasial, as novas diretrizes marcaram o fim de sua autonomia – legando à História e à 

Geografia o status de matérias constituintes da recém-autônoma disciplina de Estudos 

Sociais. Portanto, com as novas disposições oficiais, marca-se o início de uma nova 

política curricular para a história a ser ensinada, fundamentada, assim, pela intensificação 

do controle exercido pelo regime militar. 

Elementos em constante disputa, marcados por uma série de apropriações, as 

diretrizes curriculares oficialmente estabelecidas para a história escolar ratificaram 

determinados cânones que, certo é, deveriam constar nos manuais escolares então 

produzidos – fato assegurado pelas próprias determinações das políticas públicas voltadas 

para estes materiais. Contudo, é importante destacar que produzir livros didáticos que 

contemplassem tais cânones salvaguardava não apenas a validação de um modelo de 

ensino de história, mas também garantia às casas editoriais a legitimação de sua 

autoridade enquanto instituições produtoras de saber – atestando seu lugar de poder nos 

campos educacional e editorial. Este foi, sem dúvida, o caso da Companhia Editora 

Nacional – umas das principais editoras do país e tema do próximo capítulo. 

 

 

                                                           
48 Ainda que muitos conteúdos da antiga disciplina de História da América possam ter sido dissolvidos 

dentro de outros temas que constam em destaque nos programas paulistas, muitos podem ser vistos na 

análise destes – tanto no de História do Brasil, com o “Quadro geral da Independência das colônias 

americanas”, quanto no de História Geral, com a presença de temas como “A Independência dos Estados 

Unidos da América”; “O Estados Unidos da América: organização política, expansão territorial e guerra de 

secessão”; e “A acidentada evolução política dos países hispano-americanos: o caudilhismo e suas 

principais manifestações”.    
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Capítulo 2 - "DIVULGAR o bom livro escolar é o princípio, FORMAR gerações pela 

educação é a meta49": a Companhia Editora Nacional e a sua política de editar livros 

didáticos 

Como pôde ser observado no capítulo anterior, a Companhia Editora Nacional 

detinha uma posição privilegiada frente às diversas políticas públicas para o livro escolar 

desencadeadas ao longo dos anos 1950 e 1960 - o que legitimava, de certo modo, seu 

lugar de poder no mercado dos manuais escolares. Mas, certo é, outro aspecto garantiria 

também esta posição: a lógica de sua política editorial de editar livros didáticos. Mas, 

qual a história por trás desta política? Quem eram seus idealizadores? Como ela se 

configurava? 

Compreender o processo de formação e, com isso, a lógica de funcionamento da 

Nacional, requer levar em conta a importância de alguns acontecimentos e personagens 

que delinearam o desenvolvimento da indústria editorial brasileira no início do século XX 

– marcado, dentre outras coisas, pelos desdobramentos de um conjunto de métodos 

inovadores de comercialização e pelo início de um expressivo aprimoramento do parque 

gráfico empreendido na produção dos impressos editados. 

Não seria demais pontuar que estas inovações se constituíram como parte de um 

expressivo projeto editorial, cujos desdobramentos haviam sido orquestrados por José 

Bento de Monteiro Lobato. Reconhecido não apenas como um importante escritor da 

literatura nacional, ele se caracterizaria também como um importante catalisador da 

transformação da indústria brasileira de livros (COUTO, 2006), sendo visto por alguns 

intelectuais como um verdadeiro revolucionário das atividades editoriais – status que se 

justificaria não apenas por seus esforços na aquisição e funcionamento da Revista do 

Brasil, em 1918, mas também por sua efetiva atuação em 1919, quando da formação de 

sua primeira editora: a Monteiro Lobato & Cia.  

 A Lobato & Cia marcou um novo passo na "(...) profissionalização do trabalho 

editorial50" (MORAES, 2016, p. 71), despontando como a "(...) única firma dedicada 

                                                           
49 Slogan, em destaque, na capa do Catálogo de livros didáticos da Nacional dos anos 1970. (CEN. Catálogo 

de livros didáticos, 197?). 
50 "Aqui se estabelece uma divisão de trabalho decisiva, com Lobato ocupando a “direção literária” e 

Octalles Marcondes Ferreira, jovem funcionário do setor de contabilidade da Revista, sendo alçado à 

direção comercial da nova sociedade, constituindo 'uma das primeiras relações econômico-culturais 

propriamente editoriais” (MORAES, p. 71). 
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exclusivamente à edição de livros51” no país. Para mais, apresentando um corpo de 

funcionários fundamentais para seu desenvolvimento (MORAES, 2016), o 

empreendimento promoveu uma série de iniciativas que garantiriam, em seus primeiros 

anos de funcionamento, um significativo progresso - que poderia ser interpretado, nas 

palavras de Hallewell (2017), como "ininterrupto". 

 Estas iniciativas, impulsionadas pela percepção acerca do “(...) não aparelhamento 

da indústria gráfica brasileira para a produção de livros” (MORAES, 2016, p. 73), bem 

como pela concepção a respeito “(...) da insuficiência, do custo e da baixa qualidade do 

papel produzido no Brasil” (MORAES, 2016, p. 73), se traduziram na constituição de 

uma oficina gráfica própria e no estabelecimento de estoques de papel importados 

diretamente (MORAES, 2016, p. 71) – aparatos que subsidiariam, por exemplo, a 

consolidação de um projeto gráfico que deveria fazer frente à má qualidade e ao péssimo 

acabamento dos livros populares então produzidos e em circulação52 (CARDOSO, 2005 

apud MORAES, p. 73).  

Com efeito, outra marca importante da nova editora foi a constituição de 

segmentos, “(...) particularmente de livros infantis, escolares e técnicos (...)” (MORAES, 

2016, p. 71) - o que, sem dúvida, se pautou como um fator fundamental ao sucesso 

comercial usufruído pela empresa.  

Este sucesso, que segundo Moraes (2016) culminou na atração de novos 

investidores para o empreendimento, acabou viabilizando uma significativa capitalização 

monetária que, por sua vez, custearia a reorganização da editora em 1924 - quando a 

Monteiro Lobato & Cia passava a ser conhecida como Companhia Graphico-Editora 

Monteiro Lobato.  

Decerto, "(...) a despeito da taxa de câmbio muito desfavorável em vigor" 

(HALLEWELL, 2017, p. 378), este novo empreendimento mobilizou seus recursos a fim 

de aperfeiçoar seu próprio parque gráfico, implementando em sua já aparelhada oficina 

um notável conjunto de máquinas importadas da Europa e dos Estados Unidos – o que, 

                                                           
51 Segundo o próprio Hallewell, isso se justifica pelo fato de a maioria das instituições serem ainda 

Livrarias, como o caso da Francisco Alves.  
52 “Na representação de Lobato, o mercado editorial brasileiro era pobre e carente, dominado pela leitura 

dos periódicos e da literatura francesa e um dos antídotos para essa situação seria a produção de livros 

brasileiros oferecendo ao leitor alternativas à imprensa periódica” (TOLEDO, 2001, p. 28). 
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sem dúvida, marcava a modernização técnica e tecnológica do processo de produção dos 

materiais editados.  

Contudo, ressalta-se que se por um lado o investimento possibilitou um expressivo 

progresso na impressão dos produtos editoriais, legitimando o renome da editora 

enquanto uma das maiores do país; por outro, a iniciativa também teria proporcionado 

um significativo prejuízo, que se caracterizava pela consecução de um considerável 

montante de dívidas com a compra dos equipamentos – situação que, certo é, não tardaria 

em se tornar um problema de difícil resolução.  

 Esta dificuldade se fundamentava, sobretudo, nos próprios aspectos 

circunstanciais que atravancavam a plena produção da editora e a colocavam em uma 

situação de verdadeira vulnerabilidade. Dentre estes fatores, Toledo (2001) destacou, por 

exemplo, que a Revolução de 1924, em São Paulo; bem como a seca prolongada de agosto 

do ano seguinte e a política deflacionária de Artur Bernardes, teriam exercido uma 

profunda influência à tal instabilidade, impedindo a editora de quitar as dívidas contraídas 

e, consequentemente, ocasionando sua falência em 1925. 

 Uma vez encarada como inevitável, esta bancarrota 

... gerou ações planejadas para a constituição de uma nova empresa no próprio 

bojo do processo de falência, uma vez que os bens da Cia. Graphico-Editora 

Monteiro Lobato poderiam ser liquidados para o pagamento do principal das 

dívidas e havia recursos preservados fora da sociedade suficientes para o 

reinício da atividade exclusivamente editorial53 ... (MORAES, 2016, p. 77). 

Este reinício é o que marca o surgimento da Companhia Editora Nacional. Esta, 

fundada por Monteiro Lobato, Octalles Marcondes Ferreira e seus irmãos, pode ser 

compreendida como uma instituição herdeira de um projeto de inspiração iluminista, que 

tomou como propósito "inundar o país com uma chuva de livros54". Para além, por trás 

desta “inundação” estruturava-se, certamente, um projeto empenhado em civilizar a 

nação, utilizando para isso o poder pedagógico e transformador destes materiais 

(DUTRA, 2004). 

                                                           
53 "Em 1925, em sociedade com Octalles Marcondes Ferreira, cria a CEN, desprovida de um setor gráfico 

próprio, e, na busca por solução da massa falida, convence seus antigos sócios - Natal Daiuto e Savério 

D'Agostini - a adquirirem o maquinário importado e a montarem a São Paulo Editora S.A. para imprimir, 

exclusivamente, as suas publicações" (FERRARO, p. 66).  
54 A respeito deste ponto, conforme apresentado por Franzini (2006), Lobato buscou, dentre tantos outros 

objetivos, "entupir este país com uma chuva de livros" (LUCA, 1999 apud. FRANZINI, 2006, p. 62).   
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 Com efeito, foi a crença neste poder transformador que fundamentou parte das 

ações do novo empreendimento, estimulando a promoção de um projeto que legitimaria 

o lugar de poder da Nacional não apenas como "(...) a maior empresa do ramo 

exclusivamente editorial, mas também como a mais lucrativa" (HALLEWELL, 2017, p. 

425) - aspectos que a tornava uma das mais importantes casas editoriais do século XX 

(TOLEDO, 2004; 2015). Para além, ressalta-se que o projeto em questão, pautado por sua 

natureza política e editorial, instituiu uma dupla tradição: por um lado, a de incentivo a 

um nacionalismo cultural; por outro, a de uma expressiva e, até então, peculiar forma de 

produção e comercialização de seus impressos (DUTRA, 2004). 

 Por certo, atendo-se especificamente à primeira destas tradições, é inequívoco 

ressaltar que, de fato, a CEN mobilizou um verdadeiro esforço na promoção de um padrão 

de cultura nacional - que se baseava na construção de um modelo específico para a 

identidade brasileira que, por sua vez, tomava como fundamento uma pedagogia da nação 

consolidada nas tentativas de ascensão da cultura letrada no Brasil. Este modelo, 

alimentado pela ideia de que 

...  a Nacional constitui e reproduz em suas publicações a cultura nacional e 

universal, contribuindo para o desenvolvimento da nação brasileira é eixo 

fundamental da formação do empreendimento, a começar pelo próprio nome 

da empresa, que, por um lado, propõe a unificação do território em termos de 

distribuição comercial e, por outro, sugere a identidade cultural consumida 

pelos livros por ela produzidos (TOLEDO, 2001, p. 63). 

Tanto a referida proposta de unificação quanto a mencionada sugestão acerca da 

identidade cultural podem ser compreendidas como parte das estratégias intrinsicamente 

ligadas à segunda tradição concretizada pela Companhia, ou seja, sua prática editorial - 

que se fundamentou, é válido ressaltar, por uma lógica circunscrita pela política de editar 

coleções55. 

 Tomada pela Nacional como uma das principais estratégias na produção e 

circulação de seus livros, as coleções se tornaram ferramentas de poder fundamentais à 

Companhia, visto que contribuíram profundamente à manutenção de seu lugar de poder 

nos mais diversos domínios do campo social como, por exemplo, a esfera educacional - 

                                                           
55 Este é, sem dúvidas, outro sintoma das permanências do projeto editorial que havia se desenvolvido com 

o empreendimento de Lobato nos anos 20. Nesse sentido, segundo as reflexões tecidas por Moraes (2016, 

p. 71), deve-se ter em mente que  "(...) para além do número de lançamentos, uma marca importante da 

nova editora [a Monteiro Lobato & Cia] é a constituição de segmentos e coleções, particularmente de livros 

infantis, escolares e técnicos, o que será fundamental para o sucesso comercial da empresa".   
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acentuadamente marcada pela expressiva circulação das coleções e séries de livros 

escolares.   

Por certo, a produção destes materiais correspondeu a uma das principais 

atividades da CEN – que manteve, desde o início, "(...) o antigo projeto da Monteiro 

Lobato & Cia de dedicação ao mercado editorial de livros didáticos" (BRAUNA, 2013, 

p. 35). Tal dedicação teria se assentado, sobretudo, no papel atribuído aos didáticos dentro 

das estratégias de recuperação do capital perdido com a falência e de construção da nova 

editora (MORAES, 2016) – papel este, é válido ressaltar, que  

... parece não ter se limitado à constituição de um segmento de vendas com a 

finalidade de manter a saúde financeira da empresa para a consecução de 

objetivos editoriais relacionados à divulgação de uma literatura nacionalista ou 

de discussão dos problemas nacionais correspondentes aos planos originais de 

Lobato (MORAES, 2016, p. 84). 

Nesse sentido, pode-se afirmar que, para além destes fatores, a própria demanda 

por livros escolares nos anos 30 teria exercido uma expressiva influência na formação 

deste segmento editorial - marcado por aspectos comerciais, mas, sobretudo, políticos e 

ideológicos voltados aos anseios de se "(...) publicar obras identificadas com as demandas 

de transformação na educação, uma vez que fazia parte do legado da editora a comunhão 

(...) com esses ideais (...)" (MORAES, 2016, p. 85). 

 Segundo Pinto Júnior (2010), foi esta comunhão que, em certa medida, alavancou 

o negócio dos irmãos Marcondes Ferreira, cujo crescimento havia se desencadeado 

simultaneamente à expansão da cultura letrada e à ampliação da escolarização no país - 

especialmente a que se estabeleceu e se potencializou na esfera do ensino secundário, 

nível para o qual Octalles orientou o trabalho editorial de sua empresa (HALLEWELL, 

2017). 

Dessa forma, pontua-se que esta orientação se delineou concomitantemente às 

contínuas mudanças que se desencadearam no ensino secundário. Este, a princípio, 

voltado para a formação de crianças pertencentes à uma elite econômica nacional – o que 

se legitimava, sobretudo, pelas disposições da reforma educacional promovida por 

Francisco de Campos, em 1931, e Gustavo Capanema, em 1942 -, assistiu a uma contínua 

democratização – que, apesar de não ser atingida em sua plenitude, se caracterizou por 

um notável e ininterrupto crescimento do número de alunos, professores e instituições ao 

longo da década de 1950. 
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Neste contexto, não obstante as alterações propostas por Ernesto Simões Filho em 

1951, esta modalidade de ensino ainda funcionaria, em grande parte, sob a égide da leis 

orgânicas de Capanema, cujas disposições seriam alteradas, contínua e efetivamente, no 

decorrer da década através de uma série de portarias, decretos, circulares e instruções 

(BRAGHINI, 2005) - providências em funcionamento até 1961, quando da promulgação 

da já mencionada, LDB.  

Todas estas medidas educacionais organizavam, dentre outras coisas, as 

orientações dos programas curriculares - os quais os livros e compêndios didáticos da 

CEN estavam, sempre, em comum acordo. De fato, estar em conformidade com tais 

determinações significava, por sua vez, estar atualizado frente às diretrizes legais que 

regiam a educação – o que seria utilizado pela Companhia como um fator fundamental 

em suas ousadas campanhas publicitárias que, em certa medida, garantiriam a promoção 

de uma expressiva autorrepresentação.  

 Com efeito, esta autoimagem buscava legitimar a ideia de que a CEN se 

caracterizava como uma instituição moderna e progressista, alinhada ao caráter inovador 

das propostas reformadoras que incidiam sobre a educação. Sustentá-la se pautava como 

um objetivo fundamental a ser atingido – fato que justifica, de certo modo, os esforços 

mobilizados na concepção de uma noção que tomava a prática editorial da Companhia 

como algo voltado tão somente à elaboração de “livros da mais alta qualidade editorial” 

(TOLEDO, 2004). 

 Efetivamente, esta alta qualidade estaria intimamente vinculada ao conceito do 

“melhor” - atributo que, aos olhos da Nacional, demarcava a natureza dos materiais 

editados e se definia, portanto, como uma característica básica dos produtos editoriais 

então desenvolvidos56. Nesse sentido, não seria demais sublinhar, ainda, que esta 

característica fundamentaria, sobretudo, a perspectiva acerca da superioridade dos 

impressos da Companhia em relação aos demais produtos que compunham o mercado 

livreiro. 

 Segundo Dutra (2004), esta representação, que buscou legitimar a superioridade 

da Nacional, se manifestaria não apenas por meio da presença dos aspectos pedagógicos 

                                                           
56 Sobre esta ideia, é possível destacar nos catálogos da instituição afirmações como "(...) 'os melhores 

livros de ficção em língua portuguesa'; 'a mais criteriosa coleção para moças publicada em nossa língua'; 'a 

melhor e a mais rica coleção para crianças' (...)" (TOLEDO, 2004, p. 4). 
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contemporâneos que assinalavam as propostas e narrativas dos manuais, cujos conteúdos 

se apresentavam alinhados às noções de uma "pedagogia moderna" - fazendo frente, 

portanto, aos materiais didáticos "desatualizados" publicados por outras editoras -, mas 

também se ratificaria através da valorização dos aspectos materiais destes manuais, cujas 

qualidades se contrapunham a suposta precariedade das obras editadas pela concorrência 

– tomadas como objetos de efêmera duração; produzidos com materiais nocivos à boa 

higiene e saúde do leitor; e que, a despeito de seu baixo custo, se pautariam como uma 

"enganadora vantagem", como então apontavam alguns catálogos57.   

Com efeito, muitos destes catálogos dispunham de recomendações que 

influenciavam os leitores na compra dos livros publicados. Estas orientações se 

fundamentavam, sobretudo, através do emprego de certos recursos discursivos marcados 

pela presença de termos que, conjugados num tempo verbal do imperativo, somavam-se 

às narrativas que apresentavam os benefícios em se adquirir os produtos da Nacional - 

induzindo os leitores a acompanharem com interesse o desenvolvimento da Companhia58; 

a adotarem seus livros59; e a formarem suas bibliotecas com as obras então editadas60. 

Haja vista estes pontos, no que diz respeito aos catálogos de livros didáticos, esta 

estratégia à adoção das obras se direcionava especificamente aos professores e diretores 

das instituições escolares e, no mais das vezes, traziam à tona uma espécie de "guia" que 

indicava os requisitos essenciais quanto à substância, à forma e ao método de ensino 

proposto (DUTRA, 2004) – como se faz perceptível, por exemplo, no catálogo de 1936, 

que elencava prioritariamente 

... a exatidão da matéria tratada e a sua atualidade; a clareza da exposição, cujo 

conteúdo  acessível responderia pela boa influência na mentalidade e caráter 

do aluno, despertando-lhe ainda o gosto e o hábito da leitura; a correção da 

linguagem, voltada ao aprendizado e bom uso da língua nacional; a 

didaticidade no desenvolvimento dos assuntos, de forma a disciplinar o 

fenômeno do conhecimento; a perfeição tipográfica, ou seja a saúde visual da 

obra; e a boa cartonagem, capaz de assegurar a boa duração do livro (DUTRA, 

2004, p. 10) (grifos meus). 

                                                           
57 “Compre apenas livros novos. As edições modernas, principalmente as pedagogicas e didacticas, da 

COMPANHIA EDITORA NACIONAL são baratissimas. Não se prejudique acreditando fazer bons 

negócios com livros usados...” (CEN. Catálogo Geral de 1935). 
58 “Leitor! Acompanhe com interesse o desenvolvimento da COMPANHIA EDITORA NACIONAL que 

coopera com o crescente progresso de São Paulo e do Brasil (...)” (CEN. Catálogo Geral de 1939) (grifo 

meu).  
59 “Adote os livros da Companhia Editora Nacional" (CEN. Catálogo Geral de 1940) (grifo meu).  
60 “Forme a sua biblioteca com livros que ao mesmo tempo o distraiam e instruam (...). As edições da 

Companhia Editora Nacional impõem-se pela idoneidade e pelo seu nome já consagrado (CEN. Catálogo 

Geral de 1939) (grifo meu). 
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Por certo, é possível destacar que estas colocações buscavam, basicamente, 

assegurar, por meio das obras catalogadas, as tentativas de se veicular determinados 

princípios – compreendidos aqui como idealizações de uma intelectualidade empenhada 

em sua legitimação. Nesse sentido, o estímulo à uma cultura da leitura; a garantia ao pleno 

desenvolvimento da cultura nacional; bem como a transmissão de uma pedagogia 

disciplinadora correspondiam aos aspectos básicos que deveriam ser promovidos com a 

circulação dos didáticos publicados pela Nacional.  

Não seria exagero pontuar, ainda, que esta situação endossava, em certa medida, 

os vínculos entre a editora, a sociedade e o Estado – o que garantiria, à primeira, o 

reconhecimento “(...) pelos serviços prestados à cultura brasileira e também à educação 

no Brasil, sobretudo pelo seu empenho na publicação de livros didáticos, com ‘ínfima 

margem de lucros’, sem a qual seria proibitiva a educação no país” (DUTRA, 2004, p. 

15). 

Este reconhecimento, que assinalava a imprescindibilidade dos manuais escolares 

da CEN ao bom funcionamento da educação, alimentava a já mencionada autoimagem da 

editora como uma agência da educação moderna do público leitor (TOLEDO, 2010), 

influindo, sobretudo, na já consolidada liderança no mercado brasileiro de livros 

didáticos. 

 Por certo, esta liderança se sustentou inabalavelmente até o início da década de 

1970, quando a indústria editorial voltada à produção dos didáticos passou a apresentar 

uma expressiva proliferação - configurada, segundo Másculo (2008), pelo aumento da 

presença de outras editoras no cenário nacional61. Com efeito, esta situação caracterizava, 

em certa medida, uma expressiva ameaça à hegemonia então consolidada pela 

Companhia62, cujo controle do mercado editorial – sobretudo, de livros escolares -, passou 

a assistir a um contínuo e considerável declínio. 

Com efeito, seria inequívoco ressaltar que este declínio teria se acentuado, 

sobretudo, com a súbita morte de Octalles Marcondes Ferreira, em 1973. Em vista do 

falecimento do editor-chefe, interpretado como uma figura central ao bom funcionamento 

                                                           
61 Segundo Másculo (2008, p. 25), destacam-se, neste contexto, editoras como Ática, Moderna, IBEP, 

Scipione, FTD, Ao Livro Técnico e "outras de menor projeção". 
62 De acordo com as considerações apresentadas por Hallewell (2017), "(...) se atribuía à Editora Nacional 

55% de todos os livros didáticos para o ensino primário e secundário publicados no Brasil" (HALLEWELL, 

2017, p. 414). 
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da editora, a administração do empreendimento passou a apresentar uma série de 

mudanças em suas práticas editoriais – que, por sua vez, se caracterizaram como reflexo 

da má direção de Lindolfo Marcondes Ferreira, que desconhecia os mecanismos do 

negócio editorial.   

Este desconhecimento gerou uma verdadeira crise nas atividades da Companhia 

– que, por sua vez, não tardou em ser colocada à venda pelos herdeiros de Octalles. As 

negociações desta venda, segundo o artigo de Aramis Millarch no jornal Estado do 

Paraná, haviam sido   

... conduzidas pelo sr. Lindolfo Marcondes Ferreira, presidente da empresa 

desde o ano passado [1973], quando faleceu o maior acionista, Octalles 

Marcondes Ferreira (1899-1973), que deixou 75% das ações [à] sua viúva, 

dona Yaya. Com dois únicos filhos - Caio, que não se interessou em continuar 

no ramo editorial e Cléo, esposa do editor Enio Silveira (principal acionista da 

Civilização Brasileira, na Guanabara) - a família Marcondes Ferreira decidiu 

vender a tradicional editora, dando prioridade nos negócios [à Livraria e 

Editora] José Olympio (MILLARCH, 1974). 

A respeito deste episódio, Másculo (2008) destacou que a empresa em questão 

havia demonstrado interesse na aquisição da Companhia, mas, em vista da 

impossibilidade de arcar com os valores ofertados pela família Marcondes Ferreira, 

acabou recorrendo a um financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico (BNDE) – que, frente ao não pagamento da José Olympio, acabou por assumir 

as ações e o funcionamento da Companhia em 1975. 

Segundo Hallewell (2017), a gestão estatal empreendida pelo BNDE foi 

catastrófica: 

… o trabalho de burocratas, sem experiência no ramo, levou à deterioração da 

empresa em termos gerenciais, liquidação do espírito empresarial, queda da 

rentabilidade (...), perda de posições, de ano para ano no ranking do setor 

(primeiro lugar em 1974, quinto em 1979) e, naturalmente, depreciação do 

valor negocial (HALLEWELL, 2017, p. 427).  

Frente a este fracasso, não levou muito tempo até a nova proposta de venda da 

Editora - que, em 1980, passou à administração do Instituto Brasileiro de Edições 

Pedagógicas (IBEP). De lá para cá muita coisa se alterou na lógica de suas práticas 

editoriais - sobretudo, no que diz respeito à histórica importância atribuída aos livros 

didáticos. Ainda incorporada ao grupo IBEP, seu projeto editorial não mais se debruça 

sobre a produção e comercialização destas ferramentas pedagógicas – ausentes, portanto, 

de seus catálogos editoriais. Dessa forma, não seria demasiado destacar que a morte de 

Octalles Marcondes Ferreira marcou, sem dúvidas, a morte do próprio projeto editorial 
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no qual as coleções de manuais escolares se pautavam, em termos comerciais e 

ideológicos, como suas principais mercadorias. 

 

2.1. Na materialidade do texto e na textualidade do livro: as representações sobre a 

comunidade de leitores e as propostas para o ensino de história em História da 

América e História do Brasil de Antônio José Borges Hermida e Joaquim Silva (1951-

1971). 

Deter-se à análise da produção dos livros didáticos se pauta como um caminho 

imprescindível às tentativas de compreensão da própria produção, circulação e 

apropriação do conhecimento (FERRARO, 2013) - aspectos que não fogem aos interesses 

imbricados aos planos editoriais, elaborados e orquestrados por uma figura fundamental: 

o editor. 

Interpretado como produtor de uma política de intervenção cultural, ele carrega 

consigo uma série de competências que fundamentam as atividades de seu ofício. 

Compreendidas dentro de uma lógica de intervenção editorial, estas atividades se 

apresentam intrinsicamente ligadas ao direito "(...) de retificar o manuscrito, lapidá-lo, 

modifica-lo, segundo necessidades e restrições do mercado (...)" (MOLLIER, 2011 apud 

TOLEDO, 2015, p. 42) - constituindo, dessa forma, uma geografia da cultura nos 

catálogos editoriais (TOLEDO, 2010). 

 Esta geografia é apontada por Toledo (2001) como produto de um conjunto de 

saberes específicos que se constituem a partir das condições do lugar de poder ocupado 

pelos editores - que criam determinadas representações sobre a comunidade de leitores 

para a qual os impressos editados são destinados. Um exemplo interessante a respeito 

destas representações está no discurso impresso no catálogo de livros didáticos da 

Companhia Editora Nacional, do ano de 1939 - que expunha, dentre outras coisas, os “dez 

mandamentos” do “bom leitor”: 

1. Amarás os bons livros; 

2. Não dirás mal de uma obra que te desagradou, pois não existe livro tão ruim 

que não tenha algo de aproveitável; 

3. Santificarás teus dias e tuas horas de lazer com a leitura dos livros úteis  

4. Honrarás os grandes mestres do passado; aqueles cujas obras magníficas 

ajudaram a formar a tua alma e a dos teus maiores; 

5. Não matarás teu tempo com as leituras inúteis ou prejudiciais a teu espírito; 

6. Não maltratarás os teus livros; 
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7. Não roubarás às boas leituras honras de descanso; 

8. Não julgarás mal o livro que não tenhas compreendido; 

9. Não empestarás nem pedirás emprestado os bons livros. Se os desejas, 

compra-os, pois assim terás prestado um benefício àqueles que os escreveram; 

10. Não cobiçarás os livros alheios. (CEN. Catálogo geral, 1939, p. 146) 

Estes princípios manifestam as expectativas que os editores nutrem acerca das 

“(...) competências específicas de leitura e os modelos de formação adequados às práticas 

cotidianas dos leitores (...)" (TOLEDO, 2015, p. 41) - pautando-se, portanto, como fatores 

indispensáveis que se traduzem, no processo de editoração, “(...) nos critérios de escolha 

de autores e textos; do aparelho crítico e das formas propriamente materiais com as quais 

cada um dos volumes é apresentado ao mercado (...)” (TOLEDO, 2015, p. 43). 

 Este complexo de critérios, que estabelece uma série de regulamentações à 

produção dos livros, confere certo sentido a estes objetos culturais, instituindo uma 

determinada "ordem" que, como bem lembra Toledo (2010, p. 140), conserva um 

importante acervo de "(...) estratégias que prescrevem leituras e modos de ler a seus 

diferentes públicos63”. De acordo com Chartier (1998), esta ordenação apresenta também 

uma multiplicidade de fisionomias que, em seu conjunto, não dispõe de um poder 

absoluto sobre as formas de leitura que definem a liberdade dos leitores64. 

 Tal liberdade, pautada por uma intensa diversidade dos métodos de leitura que 

caracterizam o processo de apropriação dos discursos, proporciona variadas 

reformulações acerca das significações impostas pela mencionada ordem dos livros - 

tornando possível sua reinvenção, seu deslocamento e sua distorção (CHARTIER, 1998).  

Este processo de ressignificações, que incide sobre os "espaços legíveis" de uma 

obra didática - "(...) isto é, os textos nas suas formas discursivas e materiais" 

(CHARTIER, 1998, p. 12) -, vai de encontro aos projetos prescritivos que se esforçam 

em perpetrar uma determinada didatização dos conteúdos impressos. Tal didatização se 

manifesta, por sua vez, não somente na composição da materialidade do texto-base, mas 

                                                           
63 Estas estratégias buscam ratificar certos protocolos de leitura - que, por seu turno, estariam 

intrinsicamente ligados à legitimação de um modelo idealizado de cultura escolar. Apreender a busca por 

esta legitimação, obrigatoriamente, nos leva a captar a tentativa de ratificação de uma verdade específica 

sobre a realidade da situação escolar e dos sujeitos que a compõe - verdade esta que carrega consigo um 

expressivo conjunto de significações que "(...) pretendem que aconteça aquilo que enunciam" 

(BOURDIEU, 1989, p. 118). 
64A respeito desta tentativa frustrada de instauração de um poder absoluto que pauta a prática da leitura, 

Roger Chartier  destaca que  o livro “(...) sempre visou instaurar uma ordem; fosse a ordem de sua 

decifração, a ordem no interior da qual ele deve ser compreendido ou, ainda, a ordem desejada pela 

autoridade que o encomendou ou permitiu sua publicação" (CHARTIER, 1998, p. 8). 
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se inscreve, sobretudo, nos paratextos que a obra dispõe - compreendendo, portanto, os 

prefácios; as notas; os resumos; os índices onomásticos, descritivos ou temáticos; os 

glossários; os temários e tantos outros (TOLEDO, 2015). 

 Apresentando um caráter performativo que não se limita apenas à comunicação 

de uma mera informação (MARTINS, 2010), estes dispositivos de auxílio à leitura 

(TOLEDO, 2001) constituem as representações sobre a comunidade de leitores 

promovidas pelo editor e contidas, portanto, na materialidade do texto e na textualidade 

do suporte que o carrega. 

 No que diz respeito aos livros didáticos produzidos pela Nacional, este suporte 

seria representado por uma lógica fundada no conceito de "perfeição tipográfica". Esta 

seria compreendida como "(...) o conjunto de qualidades que permitem o estudo sem 

cansaço visual" (DUTRA, 2004, p. 11) e, para atingi-la, seria necessário levar em conta 

aspectos como o tipo de papel a ser utilizado; o tipo de tamanho que o livro deveria 

apresentar; a distância necessária entre as linhas; bem como outras decisões do processo 

de editoração.  

 Seguindo as considerações de Chartier (1990) sobre a necessidade de se levar em 

conta os elementos que constituem a materialidade do texto - e, consequentemente, a 

textualidade do livro -, seria inequívoco afirmar que os aspectos materiais acima 

mencionados se pautam como pontos fundamentais à análise das representações, visto 

que a “(...) significação do texto não pode ser dissociada da matéria que organiza a forma 

da sua recepção65” (HANSEN; CARVALHO, 2002 apud TOLEDO, 2015, p. 43). Em 

vista disso, apreender a materialidade “(...) é, antes, conhecer o processo de produção, 

circulação e consumo de livros (...)” (MUNAKATA, 2012, p. 184) - sendo possível, 

sobretudo, a compreensão das características que definem a construção do autor66.  

 Tal lógica, sustentada por Roger Chartier em sua revisão genealógica sobre o que 

é um autor, busca ressaltar que, para além de uma operação complexa da ordem dos 

                                                           
65 Sobre esta questão da indispensabilidade da relação entre texto e matéria, Chartier (2014, p. 79) pontua, 

ainda, que "(...) quando se pensa em uma transmissão escrita dos textos, nos encontramos num mundo de 

materialidades: um leitor não encontra um texto senão por meio de uma forma específica dada a esse texto 

em um objeto impresso, ou agora, em uma forma eletrônica". 
66 Esta afirmativa está fundamentada, exclusivamente, nas considerações tecidas por Roger Chartier em sua 

conferência a respeito da revisão genealógica do que é um autor. Nesse sentido, conforme apresentado por 

Chartier (2014), o autor deve ser interpretado não apenas como produto do discurso, "(...) mas também da 

materialidade, materialidade e discurso que na minha perspectiva de análise são indissociáveis" 

(CHARTIER, 2014, p. 63). 
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discursos - como então afirmou Foucault (2009) -, esta construção estaria contida na 

própria materialidade apresentada pelos livros - sobretudo na materialidade dos textos 

que tais suportes carregam, essencialmente construída pelo autor. 

 Convém lembrar que esta materialidade sofre, no que diz respeito à produção dos 

livros didáticos, uma série de interferências por parte das decisões editoriais, mas, ainda 

assim, certo é que os autores não se pautam como simples espectadores de seu tempo – 

eles reivindicam, certamente, outro status: o de agente (CHOPPIN, 2004). 

 Não seria errôneo pontuar que esta reivindicação busca, na realidade, conferir ao 

autor sua devida autoridade - que se desencadeia, de certo modo, no âmbito do processo 

de produção de saberes e verdades. Estes, consubstanciados por meio dos discursos 

impressos, se pautariam como resultantes de uma complexa relação de poder, na qual a 

autoridade corresponderia, então, a um importante objeto em constante disputa. 

  Atendo-se às relações de poder desencadeadas no âmbito da produção de livros 

didáticos pela Companhia Editora Nacional, esta disputa é marcada por uma série de 

tensões entre os diversos sujeitos envolvidos - dentre os quais, o autor acaba sofrendo, 

por vezes, uma série de limitações na produção de seus próprios textos. Para além destas 

limitações, é possível identificar também que, no mais das vezes, estes textos sofrem uma 

série de intervenções que, certamente, seus autores não imaginariam67  (FERRARO, 

2013, p. 64). 

Esta exclusão do autor das decisões tomadas no processo de produção das obras 

didáticas deve ser interpretada com prudência, visto que pode estar fundamentada em uma 

série de justificativas que, certo é, variam segundo as especificidades que caracterizam os 

projetos editoriais que integram e fazem funcionar a indústria dos livros. Tal indústria, 

encarnada e alimentada pelas atuações da CEN, pode ser compreendida, portanto, como 

um dispositivo cultural que, em certa medida, recusa ou regulamenta a autoridade do 

autor.  

 Nesse sentido, por mais que os autores gozassem de um privilegiado lugar de 

poder fora dos projetos editoriais da CEN e, consequentemente, detivessem legitimadas 

                                                           
67 De acordo com Ferraro (2013) estas intervenções são próprias à produção dos livros – como formatação, 

diagramação e seleção de imagens, textos e legendas – que podem acarretar algumas modificações nas 

concepções iniciais do discurso (FERRARO, 2013, p. 64). 
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suas autoridades nos seus respectivos âmbitos de conhecimento, na lógica da política das 

práticas editoriais esta autoridade era rearranjada - seguindo a posição do lugar de poder 

ocupado pelo autor nas estruturas que regem o funcionamento da editora.  

  Haja vista tais reflexões, este foi o quadro no qual esteve inserido Joaquim Silva 

e Antônio José Borges Hermida - importantes autores de livros didáticos voltados ao 

ensino da história escolar, que buscaram cada qual, dentro dos seus respectivos lugares 

de poder, legitimar determinados modelos de ensino. 

 

2.1.1. A história ensinada de Joaquim Silva: os livros didáticos de História do Brasil 

e História da América e as representações sobre a sua comunidade de leitores 

Joaquim Silva consolidou-se, na primeira metade do século XX, como um dos 

principais autores de livros didáticos de história no Brasil. Autor dos manuais escolares 

mais vendidos em seus respectivos anos de circulação, seu nome despontou como um 

verdadeiro sinônimo de materiais didáticos - tornando-se, dessa forma, um expressivo 

referencial aos professores entre as décadas de 1930 e 1960 (PINTO JR, 2010; BRAUNA, 

2013). 

Nascido em Sorocaba no final do século XIX, Silva fez parte de uma importante 

família local, intimamente envolvida com os ideais republicanos que não tardariam em se 

implementar com o regime de 1889. Formado em 1898 pela Escola Complementar de São 

Paulo, localizada na capital e voltada ao preparo de professores para o ensino primário, 

ele retornaria à Sorocaba neste mesmo ano para, em 1899, dar início à sua carreira no 

magistério - “(...) primeiro na escola noturna organizada pela loja maçônica da qual fazia 

parte e, logo depois, no Grupo Escolar Antonio Padilha” (PINTO JR, p. 95). 

Estas atuações, respaldadas pela rede de sociabilidade da qual fazia parte, 

viabilizaram, em certa medida, a legitimação de um significativo lugar de poder – legando 

ao professor um lugar privilegiado entre os educadores locais68 (PINTO JR, 2010). Nesse 

sentido, a crescente visibilidade de suas primeiras experiências com a docência 

                                                           
68 De acordo com Pinto Jr (2010), Joaquim Silva foi um homem atuante na sociedade local, organizador de 

publicações importantes na história da imprensa sorocabana, que buscou formar cidadãos modernos, 

republicanos, dentro e fora das escolas – consolidando-se, dessa forma, como um verdadeiro vulto de 

Sorocaba. 
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proporcionaria uma série de oportunidades que garantiriam, contínua e acentuadamente, 

sua participação nas estruturas que regiam a educação paulista. Em 1911, por exemplo, 

Joaquim Silva deixou seu cargo no Grupo Escolar Antonio Padilha para assumir a direção 

do Grupo Escolar de Tatuí - fato que, sem dúvida, ampliaria "(...) suas relações dentro da 

estrutura hierárquico-burocrática do magistério público paulista" (PINTO JR, 2010, p. 

106). 

Contudo, o período em que assumiu o referido cargo em Tatuí teria sido 

relativamente curto, visto que, em 1914, frente à criação do 2° Grupo Escolar de 

Sorocaba, Joaquim retornaria à sua cidade natal para assumir, por indicação do diretório 

republicano local, o cargo de diretor (PINTO JR, 2010). Ainda, em 1921, Joaquim Silva 

deixou o ofício em questão para atuar como professor na Escola Normal de Pirassununga 

– onde permaneceu até 1927, quando encerrou suas atividades no magistério público. 

Este desfecho de sua atuação nas instituições públicas não o retiraria 

definitivamente das salas de aula. Segundo Pinto Jr (2010), Joaquim havia sido convidado 

a lecionar no Lyceu Nacional Rio Branco, localizado na capital paulista – convite que 

partiu dos próprios fundadores do colégio: Lourenço Filho, Almeida Júnior e Antônio 

Sampaio Dória para citar apenas alguns69. 

Decerto, esta rede de intelectuais ligada à Joaquim Silva contribuiu expressivamente 

para o estabelecimento dos primeiros contatos entre o até então recém-contratado 

professor de história do Lyceu Nacional e a Companhia Editora Nacional70. Este vínculo 

entre autor e editora foram marcados, à princípio, pela produção de livros voltados à 

preparação dos alunos para os exames de admissão no ensino secundário. Porém, frente 

à profunda confiança sobre a potencialidade da produção didática de Silva, não tardou a 

Companhia em lhe atribuir um importante papel em seus projetos editoriais, tomando 

como autor dos manuais utilizados pelo alunado do ensino secundário. 

                                                           
69 Para além desta instituição, Silva assumiu também o cargo de professor em outras escolas de renome 

situadas na capital paulista – algumas, ativas ainda hoje -, como o Colégio São Luís; o Colégio Madre 

Cabrini; e o Ginásio das Cônegas de Sto. Agostinho (des Oiseaux) - experiências que teriam enriquecido 

não apenas as vivências de Joaquim em sala de aula, mas também contribuiriam ao bom desenvolvimento 

de sua rede de relações sociais. 
70 É pertinente destacar que, na mencionada rede de intelectuais, a figura de Antônio Sampaio Dória pode 

ser considerada a mais expressiva para o estabelecimento da referida relação entre Joaquim e a Nacional, 

visto que foi profundamente expressivo os vínculos que nutriu com seus fundadores – vínculo 

desencadeado, inclusive, desde à época da Monteiro Lobato & Companhia.  
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 Com efeito, a Nacional projetou significativamente o nome de Joaquim Silva. 

Colocando em evidência que suas obras eram escritas “(...) de acordo com o programa 

oficial, correspondendo, então, com o que havia de mais recente na legislação e nos 

projetos educacionais brasileiros” (PINTO JR, 2010, p. 202), os catálogos da editora o 

representavam como um educador moderno, cujos livros estavam a par dos novos tempos, 

apresentando, dentre outros aspectos didáticos, "(...) ‘numerosas ilustrações’, ‘legendas 

explicativas’, ‘naturalidade comunicativa’, ‘leitura apropriada à lição’, dentre outras” 

(PINTO JR, 2010, p. 202). 

 Estas características consolidaram a imagem de um autor experiente e capacitado 

(PINTO JR, 2010) que, certamente, deveria ser compreendido como uma verdadeira 

referência ao ensino da história escolar - o que, decerto, não tardou a acontecer.  

 Corolário desta situação, sua ampla aceitação nas instituições de ensino - tanto 

públicas quanto confessionais - garantiu, sem dúvidas, a constituição de uma série de 

manuais escolares que, em certa medida, se consolidava como um projeto à parte dos 

materiais então produzidos sob o selo da Série II da Biblioteca Pedagógica Brasileira 

(BPB) - apresentando, dessa forma, uma "(...) identidade definida para seus volumes em 

cada edição (...)" (MORAES, 2016, p. 158). 

Esta identidade, fundamentada por um processo de padronização editorial, 

abrangia todos os títulos didáticos de história escritos por Joaquim Silva, dispensando a 

estes materiais características visuais comuns que independiam de suas especificidades 

de abordagens do passado histórico. Nesse sentido, contidas na materialidade destes 

suportes pedagógicos, estas características consolidaram determinados padrões estéticos 

notados nos diversos títulos publicados ao longo do tempo – dentre os quais interessa ao 

estudo que aqui se desenvolve, as obras de História do Brasil e História da América, 

publicadas a partir da década de 1950. 

 

História da América para a 2° série do ginasial e História do Brasil para a 1ª série do 

ginasial nos anos 1950 e 1960 

 Títulos que integraram a série de didáticos escrita por Joaquim Silva, os livros de 

História do Brasil e História da América, publicados no início da década de 1950 e 
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voltados, respectivamente, ao ensino das primeiras e segundas séries do ginasial, 

apresentaram os mesmos padrões de visualidade ao longo do tempo. Marcados, ainda 

pelas novas disposições educacionais instituídas pela lei nº 1.359/51, estes materiais 

buscaram legitimar, ao longo dos anos 50, um modelo de didatização que, por seu turno, 

buscou implementar um padrão de história a ser ensinada. 

 Tendo em vista estas considerações, no que diz respeito ao processo de produção 

dos manuais escolares, convém questionar: como este modelo está contido na 

materialidade dos livros? Quais são as características desta materialidade? Quais são os 

conteúdos que estes suportes mobilizam? E, ainda, de que maneira estes saberes estão 

ordenados? 

Tais questionamentos permitem, por sua vez, pensar: como alunos e professores 

estão representados no livro em questão? Quais estratégias foram empregadas na 

construção destas representações? Como os dispositivos de controle da leitura foram 

mobilizados no processo de escrita do texto? E na organização deste texto em forma de 

livro? O que autor e editor entendiam por alunos e professores do ensino secundário? Ou 

melhor, o que eles entendiam por aquilo que deveriam ser os alunos e professores deste 

nível de ensino? 

A análise destes materiais traz à tona informações que desvelam a coexistência de 

uma série de mudanças e permanências notadas ao longo de seus anos de publicação. 

Atendo-se a princípio às suas referidas mudanças, o primeiro ponto a ser ressaltado é que 

os livros aqui investigados apresentam quatro padrões visuais que se diferenciam de 

maneira significativa. 

Tais padrões, que estabelecem uma determinada identidade visual para a série de 

livros em questão, se manifestam notadamente através dos elementos de cobertura (capa, 

lombada e quarta capa) e suas alterações podem expressar a necessidade de adequação do 

projeto editorial a novas propostas do campo educacional ou mesmo ao próprio 

desenvolvimento técnico e tecnológico dos processos de edição e impressão 

empreendidos na produção das obras.  
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 No que se refere ao caso dos manuais de História da América, pontua-se que suas 

primeiras edições apresentavam capa cartonada71, com dimensões de altura e largura 

correspondentes a 20 cm x 14,5 cm, na cor amarela, e dispunham de poucas informações 

e detalhes: consta, na parte superior o nome do autor, em caixa alta e com letras serifadas; 

seguido do título da obra, com fonte maior na cor vermelha; e, logo abaixo, a série para a 

qual se destina, tal como o nome e o local da editora. 

 Este seria também o leiaute da capa de História do Brasil, cujas informações 

apresentavam, em relação ao livro de História da América, poucas alterações. 

Apresentando-se com o mesmo material e cor, ela diferia nas fontes empregadas na escrita 

das informações, apresentando um design distinto nas cores preto - para o nome do autor, 

editora e série - e verde - exclusivamente para o título da obra. 

 

Figura 1 – História da América para a segunda 

série do ginasial - capa 

 

Fonte: SILVA, 1952a. 

                                                           
71 Segundo consta nas notas fiscais da gráfica São Paulo Editora S.A, encontradas no arquivo da CEN no 

CPMH. 

Figura 2 – História do Brasil para a primeira 

série do ginasial - capa 

 

Fonte: SILVA, 1952b. 
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 Em contrapartida, as quartas capas dos dois títulos apresentam maiores 

informações que, é válido destacar, não dizem respeito necessariamente aos livros nos 

quais se veiculam. Isso porque nelas, para além da presença do preço da obra - ₢$22,00 

(vinte e dois cruzeiros) para História da América e ₢$26,00 (vinte e seis cruzeiros) para 

História do Brasil - e do nome e endereço da editora, constam propagandas de outros 

produtos editoriais "indispensáveis aos estudantes": os dicionários72. 

Figura 3 – História do Brasil – quarta capa 

 

Fonte: SILVA, 1952b. 

Com efeito, é importante salientar que estas primeiras informações acerca da 

materialidade evidenciam, por si só, o cumprimento de algumas das determinações da 

CNLD como, por exemplo, a necessária presença do nome do autor e o preço de venda – 

indispensáveis à aprovação da obra -, tal como o tipo de material empregado na confecção 

da cobertura – cartonado, ideal à já assinalada “higiene da visão”.

                                                           
72 São eles: o Dicionário Popular Brasileiro; o Pequeno Dicionário Espanhol-Português; o Pequeno 

Dicionário Francês-Português; o Pequeno Dicionário Inglês-Português; o Dicionário Inglês-Português e o 

Dicionário Latino-Português. Aqui, as estratégias de divulgação destes materiais seguem a mesma lógica 

empregada nos catálogos – ou seja, se apresentam, além de suas especificidades linguísticas, as vantagens 

que cada um oferece em seu determinado âmbito do conhecimento. 
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Apresentando resquícios das soluções tipográficas do período anterior 

(MORAES, 2016), este padrão visual não perduraria por muito tempo. Já em 1953, os 

materiais aqui analisados apresentavam outro projeto visual, com capas de mesmo 

material e dimensões que as edições anteriores, mas, “(...) ilustradas em cores chapadas 

ou com ilustrações reproduzidas em impressão ofsete” (MORAES, 2016, p. 218).  

Ao que se torna perceptível, estas ilustrações, impressas em grandes quantidades, 

se distribuem por toda cobertura, compondo um conjunto narrativo rico em detalhes e 

informações. Observando este novo leiaute, as capas dos livros de História da América 

dispõem, em seu centro, de uma insígnia de cor preta com contorno rosa, na qual se 

apresentam nome do autor, em letras brancas; o título da obra, em letras cor de rosa; e a 

série para a qual o livro é direcionado – também na cor branca. Além disso, pouco acima 

deste emblema, nota-se um elmo com três lanças que se cruzam – todos estes elementos 

impressos na cor rosa. 

Para além destes pontos, ao fundo deste conjunto de ilustrações, um grande 

mosaico se distribui ao longo da cobertura - configurado por quadrados brancos e cinzas, 

nos quais se apresentam as ilustrações de certos personagens e momentos históricos do 

passado brasileiro. Ainda, ao que se pôde observar, no rodapé da capa nota-se a presença 

de uma faixa preta na qual se verifica impresso o nome da editora - com letras serifadas, 

na cor rosa, e fonte em caixa alta. 

Todos estes elementos são, do mesmo modo, dispostos nas obras de História do 

Brasil publicadas a partir do período em questão, diferindo apenas no que diz respeito ao 

design das letras e as cores que compõem a visualidade da capa. Dessa forma, o mosaico 

é conformado por quadrados nas cores verde e amarelo - constando, igualmente, os 

personagens e fatos históricos do passado nacional. Ainda, assim como em História da 

América, o emblema na cor preto ganha, em História do Brasil, contornos verdes e é 

preenchido com nome do autor, em letras amarelas e caixa alta; título da obra, em fonte 

verde; e a série destinada, na cor branca.          
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Figura 4 – História da América – capa e quarta capa.  

 

Fonte: SILVA, 1956. 

Figura 5 - História do Brasil – capa e quarta capa. 

 

Fonte: SILVA, 1953. 

Para além desta descrição, a análise do conteúdo apresentado por estes modelos 

visuais possibilita traçar determinados aspectos correspondentes a um padrão de ensino 
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de história que então se idealizava. Nessa lógica, diferentemente do projeto visual das 

capas dos manuais publicados em 1952 – cuja ausência de elementos iconográficos 

impede maiores problematizações a respeito do modelo de ensino idealizado -, as capas 

impressas para os títulos História do Brasil e História da América a partir de 1953 trazem 

à tona um conjunto de representações que antecipam o tipo de história a ser apresentada, 

destacando uma narrativa imagética que privilegiaria uma abordagem político-militar dos 

fatos históricos consagrados – compostos e orquestrados, por sua vez, por determinados 

“vultos” do passado. 

Com efeito, é interessante ressaltar que, apesar de tais considerações se pautarem 

como uma interpretação intrinsicamente vinculada à identidade visual dos livros 

publicados ao longo dos anos 1950, a essência desta mesma leitura mantém-se no decorrer 

da década de 1960 – ainda que este período tenha sido marcado por uma série de 

mudanças significativas nos projetos gráficos e, portanto, nas identidades visuais, dos 

títulos aqui analisados. Este é o caso, por exemplo, da 69° edição de História da América, 

publicada em 1961. 

Figura 6 – História da América - capa 

 

Fonte: SILVA, 1961a. 
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Apresentando um leiaute que, segundo Moraes (2016), teria sido diagramado 

ainda no final dos anos 50, a capa da referida edição dispõe de um quadro branco com 

contornos em amarelo no qual constam algumas informações bibliográficas a respeito da 

obra – como o nome do autor; o título e a série a que se destina. Para além, acima deste 

elemento visual, no lado direito do campo de visão do leitor, nota-se a ilustração de um 

sujeito cujas vestimentas levam a crer que corresponda à figura de algum navegador do 

século XVI – defendendo-se aqui a hipótese que seja Cristóvão Colombo. Ainda, abaixo 

do mencionado quadro, constitui-se uma pequena faixa na cor preta, onde se tem inseridos 

os contornos do continente americano. 

Para além deste exemplo, outro caso a ser pontuado é o da 100° edição de História 

do Brasil – também publicada em 1961, mas já dispondo de outras características a 

respeito de seu leiaute.     

Figura 7 – História do Brasil - capa 

 

Fonte: SILVA, 1961b. 

Apresentando um conjunto imagético composto por ilustrações coloridas e 

geometrizadas, cuja autoria é legada a Eugênio Hirsch73, este modelo visual de capa 

                                                           
73 Nascido em Viena, em 1923, e criado na Argentina a partir de 1938, Eugênio Hirsch foi um importante 

designer gráfico que, para além de atuar em agências de publicidade, trabalhou como ilustrador das edições 

argentinas de algumas obras de Monteiro Lobato. Apesar de ter sido convidado por este, em 1946, para um 

possível contrato de trabalho com a editora Brasiliense, sua vinda para o Brasil aconteceria apenas em 1957. 

Em 1958 e 1959, teve seu primeiro contato com as editoras Civilização Brasileira e a Companhia Editora 

Nacional (MORAES, 2018) – atuando, em relação a esta última, no processo de produção de livros 

didáticos. De acordo com Moraes (2018), os trabalhos de Hirsch podem ser considerados inovadores e 

marcam, segundo Amaury Fernandes, o início do design gráfico brasileiro enquanto um campo de trabalho. 



84 
 

apresenta seus elementos iconográficos com cores pautadas em tonalidades claras, 

constituindo um cenário no qual constam a representação de um indígena – localizado ao 

lado esquerdo do campo de visão do leitor e que se entrepõe em meio à algumas árvores 

e arbustos -; um bandeirante – apresentado nas mesmas dimensões de tamanho que o 

indígena, mas que se dispõe no centro da capa -; e uma caravela – impressa em menores 

proporções e posicionada ao lado direito do campo de visão do leitor. Neste mesmo 

campo, se torna perceptível também o nome do autor - em letras pretas e caixa alta -; a 

série para a qual o referido volume é direcionado; tal como o título da obra. 

De acordo com Moraes (2016, p. 264), a soma destes elementos conservaria   

... detalhes suficientes para se identificar sua referência na iconografia 

tradicional da história pátria, revelando a pesquisa feita para produzi-las, mas 

trazendo uma renovação na visualidade dos livros da disciplina e certamente 

produzindo um interesse pelo conteúdo do livro (grifo meu). 

Esta “historiografia tradicional” referida por Moraes estaria fundamentada na já 

apontada representação dos “grandes feitos” – que, na capa em questão, se consubstancia, 

por exemplo, na presença das caravelas que, certo é, remetem às chamadas “Grandes 

Navegações” –, bem como de certos sujeitos tomados como “grandes vultos” ou “heróis” 

nacionais – que, neste caso, se corporifica na figura do bandeirante. 

 Contudo, haja vista tais apontamentos, se por um lado as coberturas apresentam 

mudanças significativas em seus respectivos padrões de visualidade ao longo dos anos 

1950, por outro, a estrutura interna das obras não apresenta grandes alterações74 – pelo 

menos até o início dos anos 1960, quando se alteram alguns aspectos da diagramação do 

texto principal e do conjunto de imagens que compõe as obras. 

 Nesse sentido, na 2º edição de História da América, publicada em 1952, a folha 

de guarda apresenta o título da obra com fonte em caixa alta e letras com serifas, do 

mesmo modo que, abaixo, se tem disposta a série para a qual o livro é remetido. No verso, 

o “número do exemplar” – que corresponde, na verdade, ao “número de registro” tal como 

ressaltado por Filgueiras (2011) -, o ano de publicação e a empresa gráfica de impressão 

da obra – informações que se fazem impressas no quadrante inferior da folha em questão.  

                                                           
74 As mudanças notadas correspondem tanto ao tipo e tamanho de fonte nas folhas de guarda e de rosto, 

quanto no que toca à presença e ausência de alguns dispositivos de auxílio à leitura.  



85 
 

Figura 8 – História da América - folha de rosto 

 

Fonte: SILVA, 1952a. 

 As demais edições deste mesmo título apresentam exatamente esta mesma 

disposição de informações em sua folha de guarda, mas, certo é, as semelhanças não se 

limitam apenas a isso. Analisando-se as folhas de rosto das edições tomadas como objetos 

desta pesquisa, o que chama a atenção de início é o nome do autor – que, assim como na 

capa, se dispõe em um lugar estratégico, como a primeira informação a ser apresentada. 

Isso, por sua vez, pode ser visto não apenas como uma forma de reforçar ao leitor a autoria 

das considerações apresentadas pelo manual, mas também como um modo de legitimar a 

autoridade desta autoria. 

É válido pontuar que esta legitimação se desencadeia, em muitos casos, através 

de uma estratégia editorial interessante, marcada pela necessidade de se apresentar 

algumas informações a respeito da formação acadêmica ou mesmo das experiências 

profissionais do autor então assinalado – informes apresentados entre parênteses e que 

acompanham o nome do autor na diagramação da folha de rosto. Colocar em evidência 

estas informações pode ser visto como um modo de realçar a noção de que o livro é escrito 

por um profissional competente, além de sublinhar a ideia de que o material é produzido 
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com seriedade e profissionalismo - tornando-se, certamente, uma boa opção ao ensino e, 

com isso, garantindo seu destaque no mercado de livros escolares75. 

No caso de Joaquim Silva, conforme observou Pinto Jr (2010), este foi o artifício 

empregado nos primeiros manuais publicados sob sua autoria na década de 1930, 

tornando-se uma constante nos demais livros produzidos no decorrer dos anos 40. Mas, 

no que toca aos exemplares difundidos nas décadas de 1950 e 1960 chama a atenção a 

ausência desta estratégia – fato que é interpretado aqui como uma forma de se reconhecer 

que a autoridade de Joaquim já estava consolidada e, nesse sentido, sequer seria preciso 

lembrá-la76. 

Mas, para além da questão da autoria e autoridade apresentada pela folha de rosto, 

outros elementos devem ser aqui assinalados. Na 2ª e 9ª edições, logo abaixo do nome do 

autor consta o título da obra, a série para a qual se destina e a presença de uma informação 

que pontua a concordância dos livros com o programa oficial aprovado pelas portarias 

966 e 72477 - dados considerados obrigatórios pela CNLD para a devida aprovação dos 

materiais. Ainda, pontua-se que na 23ª, 39ª e 42ª edições, estes dados a respeito da 

anuência com as disposições oficiais aparecem impressos em uma caixa de texto 

localizada no verso da folha de guarda e sempre fazendo menção a duas portarias 

específicas: a nº 966 e a nº 1.045. 

 Analisando-se os livros de História do Brasil, estas mesmas informações também 

apresentam, em certa medida, pequenas alterações em seus modos de apresentação. Na 7ª 

edição, por exemplo, publicada em 1952, destacou-se na folha de rosto que a obra em 

questão estava de acordo com a portaria nº 966. Já na 21ª e 34ª edições - editadas, 

respectivamente, em 1953 e 1955 -, assinalou-se, no verso das folhas de guarda, que 

ambas estavam organizadas, exclusivamente, com base na portaria nº 1.045. Mas, se até 

então os livros deixavam evidente sua concordância com uma ou outra portaria, a 44ª e 

100ª edições - de 1956 e 1961 – destacavam estar em comum acordo com as duas portarias 

então mencionadas. 

                                                           
75 Em vista destas considerações, compreende-se aqui que a credibilidade da obra apresenta uma relação 

intrínseca com a própria questão da autoridade do autor, visto que ela se fundamenta nesta identidade e 

esta, por sua vez, se respalda na referida autoridade. 
76 Afinal, segundo Genette (2009, p. 16), “(...) às vezes temos interesse em que ‘se saibam’ certas coisas 

sem que (supostamente) as tenhamos dito”.  
77 Destaca-se aqui que a 9ª edição faz menção apenas à portaria 966, ao passo que a 2ª edição destaca estar 

de acordo apenas com a portaria 724. 
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 Mas, para além da colocação a respeito da conformidade dos livros com os 

programas, outro aspecto que, do mesmo modo, desponta como um elemento comum aos 

vários livros examinados são as informações referentes às demais obras escritas por 

Joaquim Silva. Nos livros de História da América, com exceção de sua 2ª edição, este 

dado é apresentado no verso da folha de rosto, da 9ª, 23ª, 39ª e 42ª edições. Já em História 

do Brasil, todas as edições aqui estudadas - 7ª, 21ª, 34ª, 44ª e a 100ª - também destacam 

tais dados - logicamente, todos acompanhados de "edições da COMPANHIA EDITORA 

NACIONAL". 

Na sequência, os livros aqui investigados apresentam a folha que contém o 

“índice”. É importante ressaltar que, nos livros de História da América, este índice é 

acompanhado de uma breve indicação – que evidencia que os títulos e intertítulos de seus 

capítulos correspondem aos mesmos títulos e intertítulos dos "quesitos" dos programas 

oficiais. Já nas obras de História do Brasil, este dado se faz inexistente, mas, a despeito 

disso, alguns exemplares exibem o programa da disciplina78 - o que nos permite verificar 

que, do mesmo modo, os títulos e intertítulos dos capítulos correspondem aos mesmos 

dos títulos e intertítulos do programa. 

 

 

                                                           
78 Como, por exemplo, a 7ª edição - que o apresenta em seu caráter mínimo - ou mesmo a 100ª edição - 

que denotam o programa com maiores detalhes.  



88 
 

 

 

 

 

Figura 9 – História da América- índice 

 

Fonte: SILVA, 1956.
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Figura 10 - História da América – índice (continuação) 

 

Fonte: SILVA, 1956. 
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Figura 11 – Programa de História da América 

 

Fonte: SILVA, 1956. 

De fato, ao que se pôde observar, estas propostas curriculares foram tomadas 

como verdadeiros roteiros para a produção dos livros – tanto para os livros de História do 

Brasil quanto para os manuais de História da América. Para além de os capítulos das obras 

apresentarem os mesmos títulos das unidades do programa, a sequência dos conteúdos 

mobilizados pelos manuais corresponde ao mesmo encadeamento proposto pelas 

disposições oficiais79 de 1951 – situação que se observa, inclusive, na já destacada 100ª 

edição, de 1961.

                                                           
79 Com exceção dos capítulos 6 e 9 que diferiam da nomenclatura proposta pelo programa e se intitulavam, 

nos livros, respectivamente, como “Os Estados Unidos – sua formação” e “Nações do Novo Mundo – seu 

desenvolvimento no século XIX”; bem como do capítulo 7 que, diferentemente do texto oficial, excluía 

como tema específico - e, portanto, intertítulo - o caudilhismo.  
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Contudo, a partir de 1963 as edições da história do Brasil apresentada por Joaquim 

Silva – intitulada, agora, como História do Brasil para o curso médio e escrita em 

colaboração com João Baptista Damasco Penna -, passaram a dispor de um índice cujos 

temas teriam atendido às novas disposições da política de currículo estabelecida com a 

LDB/61 – pautada nas indicações do CEPM/CFE.  

 

Figura 12 - Índice da História do Brasil para o curso médio 

 

Fonte: SILVA; PENNA, 1965.  
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Figura 13 – Índice da História do Brasil para o curso médio (continuação)  

 

Fonte: SILVA; PENNA, 1965. 

De certo modo, como bem destacou Ferraro (2013), em comparação aos manuais 

publicados na década de 1950, os livros produzidos a partir de 1963 não apresentaram 

uma mudança substancial quanto aos temas a serem trabalhados. A maior diferença que 

se pode perceber é o destaque dado à formação do povo brasileiro – que passou a dispor 

de um capítulo especifico para seu tratamento. Isso, por sua vez, pode ser compreendido 

como efeito de uma das indicações do CEPM, dado que uma de suas indicações chamava 

atenção à necessidade em ser destacado nos programas de cada estado a “formação de 

uma civilização brasileira” (BRASIL, CEPM, 1962). 

Pensando em tais considerações, não seria errôneo afirmar que os manuais acabam 

legitimando, portanto, o sentido proposto pelos programas de 1951 mesmo após sua 

dissolução - sentido este que, nos livros, se fundamenta a partir das estratégias 

empregadas na organização das estruturas internas de seus próprios capítulos. 
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Analisando os aspectos desta estrutura, podemos destacar, dentre outras coisas, 

que seus respectivos textos-base não se constituem como uma narrativa inteiriça - 

apresentando-se, portanto, de um modo significativamente fragmentado. Contudo, como 

esta fragmentação se sucede? Ao que se é capaz de notar, ela se desencadeia por uma 

série de questões dentre as quais vale destacar, por exemplo, o próprio posicionamento 

da editora em seguir as exigências estabelecidas pelos programas curriculares - que, por 

si só, já mobilizam uma determinada fragmentação. 

Em vista disso, ao reproduzir a mesma lógica de organização dos currículos, os 

manuais acabam apresentando capítulos que se fragmentam por um conjunto de 

subcapítulos que, por sua vez, também se subdividem, dispondo-se ao tratamento de 

temas específicos que, em conjunto, fundamentam o esperado no programa de 

desenvolvimento da disciplina em questão.   

 Também, outro aspecto que caracteriza a fragmentação dos textos principais nas 

obras de Joaquim Silva corresponde à diagramação de suas páginas - que, certo é, 

apresentam, em sua grande maioria, um leiaute no qual as imagens se circunscrevem em 

meio às narrativas textuais.  

Mas, em vista de todas estas colocações, o que poderia justificar esta constante 

fragmentação notada em todas as obras aqui analisadas? A julgar pelas considerações 

apontadas, a hipótese que se sustenta é a de que esta prática pode ser entendida, em certa 

medida, como uma estratégia que "(...) visa controlar os conteúdos e torná-los mais 

facilmente decifráveis por parte de leitores inábeis" (BRAUNA, 2013, p. 76) - que, deve-

se acentuar, se encontrariam em estágio de formação. Além disso, esta técnica pode ser 

interpretada também como um recurso que facilita a prática da memorização do conteúdo, 

visto que segmentos de texto menores se tornam mais facilmente assimiláveis à memória 

- o que poderia causar, inclusive, a sensação de que o próprio exercício mnemônico 

corresponderia a algo menos cansativo.  

 Claramente, menos fatigante se torna também a própria prática da leitura - que 

decorre sobre textos que apresentam, para além da referida fragmentação, outras 

estratégias que visam torná-lo menos exaustivo ao leitor como, por exemplo, o emprego 

de textos com letras serifadas, usadas "(...) para textos mais longos por causarem menos 

fadiga aos olhos do que os sem-serifa (...)" (MUNAKATA, p. 1997, p. 85). 
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 Esta notória preocupação com as possibilidades de estafa do leitor pode ser 

interpretada, por sua vez, como a encarnação da política cultural de formação do público 

ledor - ou, como então afirmou Dutra (2004), da constituição de uma "cultura da leitura", 

empreendida a fim de se valorizar os aspectos intrinsicamente imbricados à aprendizagem 

e domínio da língua nacional. 

 Mas, é válido assinalar que, ao que parece, esta preocupação poderia não estar na 

ordem do dia para a produção dos livros de Joaquim publicados a partir dos anos 1960 - 

isso porque eles apresentavam uma diagramação textual distinta, com seus textos-base 

impressos em duas colunas.  

 De acordo com as considerações tecidas por Másculo (2008), este tipo de 

diagramação tende a apresentar textos com tamanhos de linha menores do que aqueles 

impressos em textos com uma coluna - que, por sua vez, apresentariam em geral linhas 

com um número ideal de caracteres: entre 40 e 50. Certamente, este padrão não é seguido 

pela 100ª edição de História do Brasil - que apresenta um número de caracteres inferior 

a esta referência e, com isso, provocaria uma sensação de cansaço em sua leitura, 

tornando-a, sem dúvida, mais maçante. 

 Mas, o que poderia justificar o emprego desta diagramação? Com efeito, esta 

forma de apresentação dos textos-base corresponde a uma estratégia editorial marcada 

por um significativo custo-benefício, visto que viabiliza a redução do espaço ocupado 

pelo texto para, com isso, assegurar a inserção de uma grande quantidade de imagens. 

Estas se tornavam, cada vez mais, valorizadas como ferramentas da história ensinada e, 

por isso, passavam a ganhar mais destaque nos livros produzidos a partir da década de 

1960. Logo, seria inviável aos negócios da Nacional manter o antigo padrão visual do 

miolo - que, certo é, não dispunha de uma significativa presença de fontes imagéticas. 

 Atendo-se a estes recursos pedagógicos, a coleção de imagens presentes nos 

títulos de História do Brasil e História da América denotam, em cada qual, um expressivo 

caráter de permanência - sendo a maior parte delas empregadas, repetidamente, em todas 

as edições aqui analisadas. Ilustrações, gravuras e fotografias, estes elementos visuais 

retratam, em certa medida, determinados aspectos culturais, mas, representam, em sua 

imensa maioria, fatos e personagens históricos ligados a uma perspectiva política ou 

militar do passado histórico. 
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Figura 12 – Gravura sobre a rendição do general Lee Grant 

 

Fonte: SILVA, 1956, p. 92. 

 

Figura 13 - Fotografia de José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão de Rio Branco 

 

Fonte: SILVA, 1956, p. 137. 
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Figura 14 – Fotografia de Franklin D. Roosevelt. 

Fonte: SILVA, 1952a, p. 122. 

Ora empregadas antecipadamente ao texto escrito que mobiliza o conteúdo a que 

se referem, ora mobilizadas seguidamente a esta narrativa textual, as imagens atuam como 

importantes recursos que, invariavelmente, legitimam os discursos do texto principal - o 

que valida a noção de que elas não se pautam como meras ilustrações aleatoriamente 

distribuídas nos livros (BITTENCOURT, 2004). Além disso, ressalta-se que todas as 

iconografias apresentam legendas que, no mais das vezes, não apenas se limitam a 

informar o que estes aparatos visuais nos apresentam, dispondo de informações que 

viabilizam, em certa medida, uma leitura mais detalhada da imagem a que se refere80.

                                                           
80 A respeito destas questões, é válido ressaltar que, segundo Filgueiras (2011), este aparato de leitura das 

imagens correspondia a um aspecto fundamental a ser levado em consideração no processo de avaliação 

dos livros pela Comissão Nacional do Livro Didático. De acordo com a autora, elas "(...) deveriam ser 

claras e precisas, pois interpretariam as gravuras e serviriam de ligação entre estas e o texto” 

(FILGUEIRAS, 2011, p. 44). 
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Figura 15 – A gravura sobre a Cruz de Palenque e a legenda que apresenta sua historicização 

 

Fonte: SILVA, 1956, p. 17. 

Outro aspecto a ser ressaltado a respeito destas imagens é que elas se apresentam, 

preponderantemente, nos anos 50, em preto e branco - salvo poucas exceções, como no 

caso da 39ª e 42ª edições de História da América, nas quais constam alguns mapas 

coloridos – estes, representando as rotas dos “descobrimentos”. Entretanto, não seria 

demais pontuar que, a partir dos anos 60, torna-se possível verificar uma contínua 

naturalização do uso de imagens coloridas na produção dos didáticos - como se torna 

claramente visível na 100ª edição de História do Brasil, publicada em 1961. 

Figura 16 – Folha de guarda 

 

Fonte: SILVA, 1961b. 
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Para além destes pontos, é interessante notar também que, no decorrer dos anos 

50, a quantidade de imagens que se empregam na produção dos didáticos, sejam elas 

coloridas ou não, apresenta um considerável crescimento81 - intensificado, sobretudo, no 

bojo do desenvolvimento da edição de arte dos projetos editoriais no início da década de 

1960. Tal intensificação pode ser interpretada como resultado da valorização das imagens 

enquanto instrumentos pedagógicos fundamentais no processo de compreensão do 

passado histórico - valorização esta que se materializa, evidentemente, na diagramação 

proposta pela 100ª edição de História do Brasil. 

Esta diagramação apresenta um expressivo conjunto de imagens grandes que se 

dispõem, no mais das vezes, no entorno da área na qual se constitui a narrativa escrita ou 

mesmo em uma única página - que, geralmente, é constituída  

... por uma grande 'gravura' em traços pretos vigorosos, sangrado na página da 

esquerda, algumas referenciadas em iconografia histórica, outras mais 

imaginativas e em ângulos cinematográficos, em linguagem mais 'realista' con-

trastante com a vinheta da página oposta e demais ilustrações 'estilizadas' 

(MORAES, 2016, p. 264). 

Figura 17 – Gravura sobre a Primeira Missa no Brasil 

 

Fonte: SILVA, 1961b. 

                                                           
81 Nas 2ª e 9ª edições, por exemplo, foram contabilizadas, respectivamente, 25 e 23 imagens. Na edição 

publicada em 1954 há, novamente, um aumento para 25. Na 39ª edição, 27 para, em 1958, a 42ª edição 

apresentar 34. 
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Outro elemento que, de um modo geral, está disposto em significativas proporções 

nos títulos de História do Brasil e História da América de Joaquim Silva são as notas de 

rodapé. Interpretadas aqui como importantes dispositivos de auxílio à leitura, estes 

elementos paratextuais apresentam uma significativa carga de informações que 

complementam ou ratificam as ideias do texto principal.  

Nesse sentido, sendo interpretadas aqui como ferramentas que legitimam a 

autoridade do autor - posto que expressa seu grau de erudição -, estas notas podem ser 

agrupadas em três categorias: aquelas que apresentam um caráter informativo – com 

narrativas que acrescentam alguma colocação pontual em relação ao texto-base, sem 

destacar qualquer referencial teórico que sirva para seu embasamento -; as que dispõem 

de uma natureza referencial bibliográfica – que podem manifestar tanto reflexões 

parafraseadas que precedem sua indicação bibliográfica quanto citações diretas das obras 

históricas e historiográficas empregadas como parâmetros pelo autor -; tal como as que 

orientam o leitor a buscar informações em outros capítulos do mesmo título – reforçando, 

assim, a possibilidade de articulação entre as diferentes partes que compõem o livro. 

Para além destas considerações, seria inequívoco afirmar que estes três tipos de 

notas dizem mais do que aquilo que, em vista, se propõem a enunciar - afinal, mais do 

que a exposição de um conjunto de conteúdos complementares, elas indicam a quem seus 

enunciados devem ser direcionados. Dessa forma, sustenta-se aqui a hipótese de que as 

“notas informativas” e as “notas de orientação” estariam voltadas aos alunos e professores 

– visto que estes dispunham do mesmo material didático que os alunos, dado a 

inexistência de “manuais do professor” -, enquanto as “notas bibliográficas” seriam 

direcionadas, exclusivamente, a estes últimos. 

Decerto, esta afirmativa se sustenta a partir da problematização da presença destas 

notas de caráter bibliográfico. Debruçando-se sobre tais elementos, ressalta-se que parte 

significativa destes faz menção a um expressivo conjunto de produções históricas e 

historiográficas que, em certa medida, podem ser interpretadas como trabalhos 

acadêmicos complexos que demandariam do leitor um expressivo domínio de suas 

capacidades de leitura e compreensão - aspectos que não seriam possíveis de se notar em 

um leitor em estágio de formação como no caso dos alunos do ensino secundário. 

Abrangendo, em sua maioria, um conjunto de obras clássicas da historiografia 

nacional - como, por exemplo, O descobrimento do Brasil, de Capistrano de Abreu e A 
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retirada de Laguna, de Alfredo Escragnole Taunay -, as notas de rodapé mobilizam ainda 

algumas fontes históricas - como o Tratado da terra do Brasil, de Fernão Cardim; e 

a História das Missões dos padres capuchinhos na Ilha do Maranhão, de Claude 

d'Abbeville –, alguns livros em língua estrangeira - especificamente nos títulos de 

História da América, como o The history of the american people, de Charles Beard e 

William Bagley e o Manual of universal history, de Karl Julius Ploetz - e uma expressiva 

quantidade de obras  impressas sob o selo da  Companhia Editora nacional - sobretudo, 

aquelas publicadas pela coleção Brasiliana como a Formação histórica do Brasil, de 

Pandiá Calógeras; os Estudos de História colonial, de Hélio Vianna; e a História do 

Brasil, v. 1, de Pedro Calmon. Também, constata-se a referência ao famoso História do 

Brasil, de João Ribeiro - manual didático considerado um marco no ensino de história no 

início do século XX, por conta de uma série de inovações pedagógicas em relação a outros 

títulos didáticos então vigentes no país (GASPARELLO, 2004). 

Figura 20 - As notas de rodapé de “caráter informativo” e de “natureza referencial” 

 

Fonte: SILVA, 1956, p. 57. 

 Decerto, a grande quantidade de bibliografias acadêmicas indicadas, nos leva a 

pensar numa presumida preocupação por parte do autor e editora para com a formação do 

professor que leria sua obra. Neste caso, as notas poderiam ser vistas como suportes 

necessários que reforçariam o saber docente, alimentando, sobretudo, a ideia do "bom 

professor" - aquele que tem o conhecimento e domínio do conteúdo disciplinar82. 

                                                           
82 O modelo do "bom professor", de acordo com Fonseca (2004, p. 166-169), constituiria, na perspectiva 

de alguns docentes, o pilar da "boa escola". Caberia ao "bom professor" o domínio do assunto a ser 

trabalhado em sala de aula - situação que "(...) garantia tanto o respeito dos alunos quanto a aprovação das 

outras instâncias de poder nela instaladas como a da inspeção". Esta garantia se legitimava, portanto, com 

uma prática docente fundamentada por "(...) uma ligeira valorização da aula expositiva e da organização 
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Auxiliando no processo de apropriação deste conteúdo, outro dispositivo que 

algumas obras ostentam são as epígrafes. Presentes exclusivamente nos títulos de História 

da América, elas são localizadas em todos os capítulos - apresentando exatamente o 

mesmo discurso nas edições publicadas em 1952, 1954 e 1956. Para além, trazendo à tona 

uma prévia do assunto tratado no texto principal, em certa medida, elas reforçam 

determinadas ideias contidas nas narrativas do texto-base. 

Nesse bojo, outros recursos que enfatizam as considerações realizadas pelo autor 

na escrita do texto principal são os “sumários” – que se empregam, por sua vez, em quase 

todas as obras de História da América e História do Brasil aqui examinadas83. Prescritos 

nas partes finais dos capítulos, eles empreendem um verdadeiro resumo dos intertítulos 

que constituem o texto principal – reforçando, dessa forma, o encadeamento das ideias 

mobilizado pelo autor. Para mais, é válido afirmar que tal seção obedece, junto a outros 

dispositivos de auxílio à leitura, uma determinada ordem de posição que, por sua vez, 

varia segundo o título no que se insere – e, nesse sentido, em História da América, eles 

se posicionam imediatamente ao final do texto-base, precedendo outros paratextos como 

as seções "Questionários", "Para exercícios escritos" e "Leituras"; ao passo que em 

História do Brasil, eles se circunscrevem entre as seções "datas notáveis", "Para 

exercícios escritos" e "Leituras". 

Pensando no papel exercido por estas ferramentas, não seria muito destacar que 

elas se constituem como verdadeiras balizas que orientam a atuação do professor ou 

mesmo que direcionam a leitura dos alunos (PINTO JR, p. 176) – auxiliando estes 

últimos, ainda que indiretamente, à resolução das atividades propostas tanto na seção 

“questionários” quanto em “para exercícios escritos”.   

                                                           
sistemática de conteúdo (...)"- aspectos para os quais os professores deveriam apresentar uma base teórico-

metodológica muito bem fundamentada. 
83 Dos livros aqui analisados, o sumário não consta na 42° edição de História da América e na 100° edição 

de História do Brasil. 
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Figura 21 – O sumário em História da América 

 

Fonte: SILVA, 1952a, p.64. 

Figura 22 – O sumário em História do Brasil 

 

Fonte: SILVA, 1952b, pp. 150-151.  

Presentes nas primeiras edições de História da América e nas edições de História 

do Brasil publicadas a partir de 1953, estes questionários se constituem por um conjunto 
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de perguntas ordenadas, cuja formulação obedece à sequência de ideias apresentadas pelo 

texto principal. Nesse sentido, sua resolução promoveria uma verdadeira recapitulação 

das considerações mobilizadas pelo autor, visto que cada parágrafo constitui a resposta 

de cada uma das perguntas propostas. 

 Analisando mais detalhadamente sua materialidade, nota-se que as questões 

mobilizadas são diagramadas longitudinalmente, constituindo alguns parágrafos que 

poderiam ser interpretados, inclusive, como pequenos “blocos de perguntas”.    

Figura 23 – Questionário e exercício – História da América.  

 

Fonte: SILVA, 1958, p. 50. 

Com efeito, é possível perceber ainda que muitas destas perguntas são fechadas – 

o que reivindica respostas diretas, sem a possibilidade de aprofundamento por parte do 

aluno. Isso, por sua vez, estaria fundamentado na própria forma como a quase totalidade 

desses questionamentos é realizada – a saber: com o emprego de pronomes interrogativos 

diretos como, por exemplo, “Que”, “Quem” ou “Quais”. 

Tendo em mente tais colocações, seria inequívoco pontuar que este conjunto de 

perguntas busca, ao que parece, fixar os conteúdos por meio de um verdadeiro exercício 

de memorização – comportando-se, deste modo, como “tarefas de memória” 

(FARICELLI, 2005), na medida em que se espera 
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... dos alunos que reconheçam e reproduzam informação previamente 

adquirida, referente a dados, fatos e nomes. A informação adquire um caráter 

episódico sem ligação interna. O resultado ou a execução dessas tarefas é 

bastante previsível (FARICELLI, 2005, p. 60). 

Ainda, levando-se em conta que os livros de Joaquim não dispõem de um espaço 

para resolução dos questionamentos, pode-se supor duas possibilidades à sua realização: 

a primeira, seria por meio da oralidade – na qual o professor, em sala de aula, realizaria 

uma espécie de chamada oral -; e a segunda, corresponderia à escrita das respostas dos 

alunos em seus próprios cadernos. 

 Contudo, se esta segunda alternativa não passa de uma hipótese no que se refere 

à resolução dos mencionados “blocos de perguntas”, certamente ela se pauta como uma 

certeza na resolução das atividades presentes em “para exercícios escritos”. Estes, 

circunscritos nas obras de História da América e História do Brasil como apêndices, ou 

subseções, dos “Questionários”, possibilitam, em certa medida, o desenvolvimento da 

capacidade de escrita e interpretação dos alunos – visto que se constituem em atividades 

que instigam os discentes a explicarem, com suas próprias palavras, determinados 

assuntos referentes ao passado histórico. 

Dessa forma, não seria demais considerar que, em certa medida, estas atividades 

poderiam ser interpretadas como “tarefas de compreensão” (FARICELLI, 2005), visto 

que elas exigem 

... que os alunos reconheçam a informação, de modo que possam nos dar sua 

própria versão da mesma, apliquem procedimentos a situações novas, 

extraíam consequências, etc. Exigem a capacitação do significado dos 

conteúdos de que se ocupem, algo que manifesta na transformação pessoal de 

quem o assimilou. Este tipo de tarefa pretende gerar estratégias ou resultados, 

partindo da captação da estrutura semântica do conteúdo. Frente às atividades-

rotina, neste caso, o sujeito compreende as razões pelas quais chega a um 

determinado resultado; a lembrança ou recuperação de informações é 

involuntária, e o que a memória faz é reestruturar as informações num processo 

de reconstrução semântica do que reproduzi-las. Já não se espera do aprendiz 

o caráter previsível de respostas precisas. São tarefas que exigem maior 

experiência, tratando o conteúdo detidamente e sob formas de atividades 

diversas, às quais nem sempre é fácil aplicar padrões de avaliação muito 

precisos (FARICELLI, 2005, pp. 60-61). 

A resolução destas atividades não apenas se ancoraria nos conteúdos apresentados 

pelo texto-base, mas poderia se apoiar, sobretudo, em outros recursos mobilizados pelas 

obras como, por exemplo, as "Leituras" (PINTO JR, 2010). Estas, interpretadas como 

dispositivos que complementam as reflexões mobilizadas pelo texto principal, se pautam 

como discursos de autoria do próprio autor, que ora são dispostos em textos extensos, ora 
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apresentados em narrativas mais enxutas. Para mais, não constituindo a totalidade dos 

capítulos que integram as obras, sua presença ou ausência varia conforme as próprias 

configurações destes capítulos – se estes apresentam um texto principal relativamente 

curto, com poucas notas de rodapé, a seção 'Leitura' será, certamente, excluída (PINTO 

JR, 2010). 

 

Figura 24 - Questionário e leitura 

 

Fonte: SILVA, 1956. 
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Figura 25 - Leitura e questionário 

 

Fonte: SILVA, 1958. 

Além disso, sublinha-se que seu posicionamento também varia segundo as 

edições. No que se refere ao título de História do Brasil, em todos os livros publicados na 

década de 1950, houve uma tendência em situá-los depois dos questionários - disposição 

esta que se estendeu, também, a algumas edições de História da América publicadas no 

mesmo período84. 

Ainda sobre estas "leituras", é curioso notar a presença de um índice exclusivo na 

39ª edição de História da América que, juntamente com um "resumo cronológico", 

encerram a obra. Para mais, presente apenas em algumas edições do título de História da 

América, estes "resumos" se apresentam, de início, diagramados em uma única página – 

como nas 23ª e 39ª edições – e, posteriormente, duas páginas – como se pôde verificar na 

42ª edição85. 

  

                                                           
84 Dos exemplares examinados, apenas não constava na 42ª edição, publicada em 1958. 
85 De certo modo, não seria demais pontuar que este modelo de diagramação para os resumos cronológicos 

facilita a leitura, visto que passam a apresentar letras com fontes maiores; 
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Figura 26 - Índice e resumo cronológico em História da América 

 

Fonte: SILVA, 1956. 

Figura 27 - Resumo cronológico expandido – História da América 

 

Fonte: SILVA, 1958
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Invariavelmente a estes modos de apresentação, certo é que estes componentes 

corroboram a legitimação de uma história factual - assim como a seção "datas notáveis" 

presentes em todos os livros de História do Brasil. Viabilizando a memorização de feitos 

"memoráveis" realizados por "vultos" do passado histórico, estes elementos se constituem 

como parte de uma abordagem histórica que tratam o passado 

... em sua dimensão meramente informativa e não valoriza o conhecimento 

histórico em seu aspecto construtivo. As narrativas são organizadas a partir de 

recortes já consagrados, as fontes históricas ganham caráter mais ilustrativo e 

não são exploradas numa dimensão que aproxime o aluno daquilo que preside 

o procedimento histórico; nesse sentido, uma concepção de verdade pronta e 

irrefutável preside a obra (MIRANDA; LUCA, 2004, p. 140). 

 Por fim, outro dispositivo apresentado em algumas edições dos títulos de História 

do Brasil e História da América aqui examinados são os "vocabulários"86 - que 

apresentam o significado de um expressivo conjunto de “palavras e expressões 

assinaladas no texto com asterisco (*)”. Atuando como um pequeno dicionário, estes 

dispositivos paratextuais mobilizam determinados termos que, em certa medida, podem 

ser entendidos como palavras-chave na compreensão de determinados episódios do 

passado. Mas, o que poderia estar por trás de seu aparecimento? 

                                                           
86 Das edições analisadas por esta pesquisa, consta apenas na 42ª edição de História da América e na 100ª 

edição de História do Brasil.  
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Figura 28 - "Vocabulário" – História da América 

 

Fonte: SILVA, 1958. 

Uma hipótese aqui levantada se sustenta a partir das próprias necessidades dos 

alunos – ou mesmo dos professores – em sala de aula, como podem sugerir, por exemplo, 

os resquícios dos usos da 9ª edição - publicada em 1952. Significativamente marcado por 

anotações e rabiscos, este exemplar – cujo dono(a) não se encontra identificado(a) -, 

carrega consigo indícios que remetem às dificuldades e tentativas, por parte de seu de 

leitor(a), de se conhecer o significado de certos termos mobilizados em sua escrita. 

Ao que pôde ser observado, estes termos e expressões foram destacados pelo 

leitor(a) que, circulando ou sublinhando tais palavras, buscou descrever a que elas 

remetiam. Nesse sentido, destacam-se, por exemplo, expressões como “remotas eras”, 

entendida pelo leitor como “tempos passados” ou “antigos”; “abnegados”, apontado 

como sinônimo de “heróis”; “Infante”, compreendido como aquele que “não era 

herdeiro”; “Habeas-corpus”, interpretado como “recurso que se faz ao tribunal qdo (sic) 

se acha prejudicado em sua liberdade por abuso de poder”; ou ainda, “siderurgia”, tomado 

pelo leitor como “ferro e aço” - expressões que constam nos vocabulários da 42ª edição 

de História da América e da 100ª edição de História do Brasil.  
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Figura 29 – “Remotas eras” para o autor, “tempos remotos” para o leitor. 

 

Fonte: SILVA, 1952a, p. 29.  

Figura 30 – A compreensão do termo “infante”. 

 

Fonte: SILVA, 1952a, p. 29. 

Figura 31 – “Abnegados” para o autor, “heróis” para o leitor.  

 

Fonte: SILVA, 1952a, p. 60. 
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2.1.2. A história escolar de Borges Hermida: os manuais escolares de História do 

Brasil e História da América e as representações sobre sua comunidade de leitores 

 Apresentado por Brauna (2013) como um dos nomes que fazem parte do seleto 

grupo de autores de livros escolares de história mais vendidos no Brasil na segunda 

metade do século XX, Antônio José Borges Hermida teria dedicado grande parte de sua 

vida à produção destes materiais (RIBEIRO JR, 2007). Contudo, compreendê-lo 

exclusivamente a partir desta perspectiva nos leva ao erro de ignorar parte significativa 

do processo histórico que pauta sua construção enquanto um sujeito social - inserido numa 

rede de relações que, por seu turno, teria possibilitado sua inserção no mundo da escrita 

de materiais didáticos. 

 Formado em História e Geografia pela Faculdade Nacional de Filosofia (FNfi) e 

em Direito pela Faculdade Nacional de Direito (FND) - ambas vinculadas à Universidade 

do Brasil (BRAUNA, 2013) -, Hermida construiu uma importante carreira como 

professor de ensino secundário, atuando em diversas escolas no Rio de Janeiro como as 

da rede municipal da Guanabara; a Escola de Aplicação da FNFi; o Colégio Arte e 

Instrução; e o tão renomado Colégio Pedro II.  

 Tomado como crítico ao "(...) autodidatismo e ao consequente despreparo por 

parte dos professores sem formação adequada" (BRAUNA, 2013, p. 28), Hermida deteve 

um importante prestígio que, somado à sua formação acadêmica e à larga experiência 

como professor de ensino médio, teria lhe proporcionado uma significativa 

“credibilidade” ao início da escrita de livros escolares (BRAUNA, 2013, p. 28).  

 Esta credibilidade, que na realidade se pautou na autoridade conferida à Hermida 

em seu âmbito de conhecimento, aproximou o autor de algumas das principais editoras 

que constituíram o concorrido mercado de livros escolares no país. A princípio, atuando 

junto à Editora do Brasil S/A, ainda na primeira metade da década de 1940, Borges 

Hermida legitimaria um importante lugar de poder que viabilizaria sua permanência na 

editora ao longo dos anos 50 - ficando responsável, inclusive, pela escrita dos livros 

didáticos de história da Coleção Didática do Brasil.  
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 No final desta década, marcado por um expressivo conflito entre autor e editora87, 

seus livros passaram a ser publicados, por um breve período, pela Companhia 

Distribuidora de Livros (Codil) – onde perdeu a denominação de coleção e passou “(...) 

a integrar uma série de livros do autor para o Ensino Ginasial” (BRAUNA, 2013, p. 42). 

Mantendo esta lógica, no final de 1958, a Companhia Editora Nacional fechou contrato 

com o autor, cujos livros passaram a ser publicados já em 195988. 

 Com efeito, preocupada em consolidar seu predomínio no âmbito da produção e 

comercialização dos livros didáticos de história – o que justifica, em certa medida, a 

proposta ofertada à Hermida -, a CEN promoveu, de maneira significativa, o nome do 

recém-contratado autor – legitimando-o, juntamente com Joaquim Silva, como um dos 

mais importantes autores de livros escolares da disciplina em questão89. Publicando os 

manuais de Hermida até o final dos anos 80, esta longa relação comercial entre autor e 

editora se sustentou por seu sucesso de vendas (FERRARO, 2013) – tornando-se, 

inclusive, uma referência ao professorado. 

                                                           
87 Analisando algumas cartas trocadas entre Hermida e Manoel Netto – o então diretor-gerente da Editora 

do Brasil -, este conflito teve como pivô os títulos História do Brasil para a primeira série do ginasial e 

História da América para a segunda série do ginasial – os mesmos que esta pesquisa toma como objetos. 

De um lado, acusando a mencionada instituição de agir com “má-fé” e de provocar um verdadeiro 

“atentado” ao seu direito de autor, Hermida reclamou da postura da Editora - que se negou a vender à 

Livraria Civilização Brasileira os 7.350 exemplares de História da América e os 18.770 de História do 

Brasil então solicitados, declarando que apenas aceitaria a transação do total do estoque (que continha, 

segundo a Manoel Netto, 130.000 exemplares somados os dois títulos). Contudo, de acordo com Hermida, 

o número de exemplares solicitados pela Civilização correspondia às edições publicadas até 1957, sendo o 

restante publicado em 1958 e, é válido pontuar, sem sua autorização. Em contrapartida, Netto apontou que 

o autor estava agindo com “malícia” e que buscava, através de “manobras e golpes”, deixar de cumprir com 

a obrigatoriedade tratada com a Editora. Nesse sentido, ainda segundo Manoel, Hermida tinha 

conhecimento e havia concedido autorização para produção dos demais exemplares publicados no ano de 

1958 – que equivaliam a 70.000 exemplares de História da América e 60.000 exemplares do História do 

Brasil. Com efeito, apesar de alguns pontos deste conflito apresentarem uma considerável riqueza de 

detalhes, não foram encontrados até o momento documentos a respeito do desfecho tomado – sendo 

possível depreender apenas que Hermida, interessado em publicar seus escritos pela Companhia Editora 

Nacional, autorizou a esta a representá-lo em uma ação contra a Editora do Brasil, conseguindo publicar os 

títulos então apontados já em 1959. 
88 Segundo Ribeiro Jr (2007), a contratação de Borges Hermida pela Companhia Editora Nacional veio a 

suprir uma necessidade da referida editora - que “(...) preocupou-se em contratar um outro autor de livros 

didáticos de História destinados ao ensino ginasial, pois a sua principal referência restringia-se ao Joaquim 

Silva. Os trâmites para efetivar a contratação ocorriam por meio de correspondências, a editora 

encaminhava a proposta de serviço em duas vias, uma para editora e outra para o autor. O autor devia 

encaminhar para editora apenas uma cópia do contrato assinada, pois a outra lhe pertencia" (RIBEIRO JR, 

2007, p. 53). 
89Segundo Ferraro (2013), esta legitimação, que se fundamentou na promoção do nome de Hermida como 

uma referência ao ensino de história, fez com que os livros de sua autoria não fossem reconhecidos 

necessariamente pelos títulos em si, mas sim por seu nome – fator que, sem sombra de dúvidas, consolidava 

sua autoridade como autor. 
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 Marcando, consideravelmente, o ensino de história nos anos 1950 e 1960 

(MÁSCULO, 2008) – sobretudo após a publicação de suas obras sob o selo da Companhia 

Editora Nacional (BRAUNA, 2013) -, Borges Hermida buscou validar um padrão 

específico de ensino de história que, em certa medida, se refletiu expressivamente nos 

modos pelos quais os conteúdos foram mobilizados e organizados em seus livros - seja 

nos didáticos voltados à disciplina de História Geral, seja naqueles direcionados ao ensino 

de História do Brasil ou, ainda, da então recém-emancipada História da América. 

 

História da América: 2ª: curso ginasial e História do Brasil para primeira série do 

ginasial 

Os livros didáticos de História do Brasil e História da América, da coleção ginasial 

escrita por Borges Hermida, apresentam, para o recorte temporal aqui selecionado, dois 

projetos visuais que definem, cada qual, uma identidade específica - que, certo é, 

manifesta determinadas características próprias de suas respectivas condições técnicas e 

tecnológicas de produção.  

Tais características, expressas notadamente por meio dos elementos de cobertura 

- conforme assinalado na análise realizada sobre os materiais escritos por Joaquim Silva 

-, apresentam entre si expressivas diferenças que, em certa medida, influenciam, por 

exemplo, nos aspectos de comercialização das obras - afinal, livros com uma identidade 

visual mais atrativa, pautada por estratégias de linguagem que criam determinados 

significados e facilitam a comunicação com o leitor, tendem a ser mais escolhidos. 

De acordo com Moraes (2016), os livros de Hermida publicados a partir de 1959 

pela Nacional, atendem de maneira significativa esta questão da atratividade - visto 

que dispõem de "(...) um leiaute mais inusitado e linguagem de ilustração mais ousada e 

atraente" (MORAES, 2016, p. 237).  

De fato, analisando-se os títulos de História da América, os aspectos visuais 

apresentados pela capa chamam atenção não apenas pelas ilustrações que a 

compõem, mas também pela abundância e jogo de cores que se dispõem. Impressa em 

três cores chapadas – vermelho, branco e lilás – que se inscrevem em faixas verticais, a 

capa dura apresenta, no lado esquerdo do campo de visão do leitor, a imagem de um 
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indígena em proporções significativamente grandes. Para além, no lado direito do mesmo 

campo de visão, constam as ilustrações de algumas cabanas e, abaixo, o nome do autor - 

com letras pretas, sem serifa, em negrito e caixa alta -; o título da obra – com letras 

serifadas na cor vermelha -; a série para a qual se destina e, ainda, o nome da editora – 

dados estes que, conforme já colocado, eram tomados como obrigatórios pela política da 

CNLD. 

Seguindo este mesmo projeto gráfico, a capa de História do Brasil para a primeira 

série do ginasial apresenta uma inversão das informações e ilustrações que, na visão de 

Moraes (2016), “(...) deixa o conjunto mais rico e interessante sem nenhuma perda de 

identidade da coleção" (MORAES, 2016, p. 237). No que lhe concerne, assim como no 

título de História da América, ela também é impressa em três cores – bege, branco e azul 

– que se inscrevem em faixas verticais. Mas, diferindo em relação à temática das imagens 

que a compõem, aqui a capa apresenta, no lado direito do campo de visão do leitor, a 

figura de um bandeirante com as mesmas dimensões do indígena retratado em História 

da América. Ainda, ao lado esquerdo, um conjunto de informações se distribui: as 

ilustrações de um forte, na parte superior; abaixo, o nome do autor – na cor azul -; o título 

da obra; a série para a qual se destina; e o nome da editora. 

Figura 32 – História da América - capa 

 

Fonte: HERMIDA, 1959a. 

 

Figura 33 – História do Brasil - capa 

 

Fonte: HERMIDA, 1959b.
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 Assim como nas obras de Joaquim Silva, esta descrição assinala determinados 

aspectos a respeito das propostas de ensino de história que os livros em questão se 

propõem a legitimar. Em História do Brasil, por exemplo, a narrativa imagética dispõe 

de elementos que, de certo modo, fazem menção a uma abordagem tradicional da 

historiografia que privilegia uma perspectiva político-militar do passado - afinal, tanto a 

representação do bandeirante quanto à do forte se ligam à uma noção beligerante da 

história nacional.  

 Contudo, no que se refere à leitura da capa de História da América, deve-se 

ressaltar que não se torna possível perceber a presença de um determinado sujeito ou 

arquétipo que corresponda a um "vulto" - no sentido tradicional - do passado histórico 

americano. Há, na realidade, certa valorização de elementos culturais ligados a uma 

determinada comunidade indígena - o que, em certa medida, condiz com parte da 

narrativa que se apresenta na obra, ainda que a totalidade desta privilegie uma abordagem 

do passado voltada à valorização de certos "homens ilustres" atuantes em momentos 

consagrados marcados por sua atuação política, administrativa e militar.  

 Mas, se por um lado, os respectivos leiautes das capas apresentam este conjunto 

de elementos imagéticos que, por sua vez, permitem as leituras em questão, por outro, as 

quartas capas deste mesmo projeto gráfico não dispõem de muitas informações. Tanto em 

História do Brasil quanto em História da América estas seções da cobertura se 

apresentam monocromáticas – para o primeiro título, na cor bege; para o segundo, azul – 

e exibem apenas o parecer de que estes livros correspondem, cada qual, a “uma edição da 

Companhia Editora Nacional”, bem como seus respectivos preços de venda - C$50,00 

(cinquenta cruzeiros) e ₢$45,00 (quarenta e cinco cruzeiros).
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Figura 34 – História da América – quarta capa 

 

Fonte: HERMIDA, 1959a. 
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Figura 35 – História do Brasil – quarta capa 

 

Fonte: HERMIDA, 1959b.

 

 Contudo, certo é que esta identidade visual não tardaria em se alterar. Já no início 

da década de 1960, em meio às já apontadas inovações que pautaram o processo de 

modernização da linguagem gráfica na produção dos livros didáticos (MORAES, 2016), 

outro projeto visual marcaria a proposta de cobertura então apresentada pelos livros de 

Hermida – como se pode perceber, por exemplo, na 43ª edição de História da América, 

publicada em 1961. 
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Figura 36 – História da América - capa 

 

Fonte: HERMIDA, 1961. 

 Apresentando uma capa que, nas palavras de Moraes (2016), pode ser vista como 

“mais ousada e vistosa”, esta edição de História da América denota um “(...) projeto 

gráfico e ilustrações que podem seguramente ser atribuídas a Eugênio Hirsch (...)” 

(MORAES, p. 266), visto sua gritante semelhança estética com a 100ª edição de História 

do Brasil para a primeira série do ginasial, de Joaquim Silva.  

 Com figuras geometrizadas e cores com tonalidades escuras, a capa apresenta um 

cenário constituído, dentre outras coisas, pela presença do que aparentam ser dois 

guerreiros. Ao fundo, observa-se o que parece ser um templo - que, pelos traços de sua 

arquitetura, pertenceria à alguma sociedade indígena pré-colombiana. Ainda, no topo 

deste templo são notadas as silhuetas de alguns indivíduos com os braços estendidos, cujo 

gesto remete a algum tipo de adoração. A quarta capa, por sua vez, acompanha o leiaute 

proposto na capa, constituindo o restante da cena descrita. Nela se apresentam poucos 

detalhes como, por exemplo, os traços do que se assemelha a uma máscara ritualística 

que, juntamente com a presença do que se presume ser uma pira, sobressai em meio às 

sombras.  

 Não seria demais pontuar que esta narrativa iconográfica mobiliza, em certa 

medida, determinados aspectos ligados a uma perspectiva cultural do passado - visto que 

se denotam certos elementos vinculados à determinadas práticas culturais atribuídas a 
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uma comunidade indígena específica. Entretanto, ainda que se torne perceptível a 

presença desta mencionada abordagem cultural - que, certamente, não se atribui à 

totalidade dos discursos veiculados no restante da obra -, não se pode deixar de perceber 

certa alusão a um caráter político-militar que caracterizaria a sociedade indígena então 

apresentada - argumento que se fundamenta na percepção das vestimentas destes sujeitos 

então representados. 

 O modelo visual de capa sobre o qual partem as interpretações anteriormente 

apresentadas sofreria uma expressiva mudança já em 1962 - ano em que o título de 

História do Brasil passaria a ser publicado sob a designação de Compêndio, que se 

direcionava tanto a primeira quanto à segunda série do ensino secundário.  

 Apresentando, portanto, uma nova identidade visual que se manteria vigente até 

1967 (FERRARO, 2013), o novo Compêndio de História do Brasil: primeira e segunda 

séries do curso médio dispunha de uma cobertura cujos elementos visuais constituiriam 

um cenário específico - marcado pela presença, na capa e em primeiro plano, de D. Pedro 

II. Este, disposto em dimensões que tomam grande parte da capa, posa no que parece ser 

o interior de uma sala, cujo fundo apresenta uma espécie de varanda onde se torna 

perceptível a vista do Pão de Açúcar (RJ) - elementos visuais que compõem a quarta capa. 

Figura 37 – Compêndio de História do Brasil – capa e quarta capa 

 

Fonte: HERMIDA, 1962-1967. 
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 De certo modo, apesar desta notória mudança em sua visualidade, seria 

inequívoco pontuar que este conjunto de elementos iconográficos, assim como nas 

edições publicadas anteriormente, ainda se dispunha a apresentar uma perspectiva de 

ensino de história pautada na valorização de certos sujeitos ilustres do passado histórico 

- noção que se sustenta, sobretudo, no modelo visual das capas do mesmo título publicado 

entre 1968 e 1970 (FERRARO, 2013).  

Figura 38 – Compêndio de História do Brasil - capa 

 

Fonte: HERMIDA, 1968-1970.



121 
 

 

Figura 39 – Compêndio de História do Brasil – quarta capa 

 

Fonte: HERMIDA, 1968-1970. 

 

Distanciando-se do projeto gráfico marcado pelas ilustrações de Eugenio Hirsch, 

a capa da 53ª edição do Compêndio de História do Brasil, dispõe de poucas imagens se 

comparado à 46ª edição do mesmo título - anteriormente analisado. Apresentando apenas 

duas imagens fotográficas - que, correspondem, cada qual, ao famoso quadro Primeira 

Missa no Brasil, de Victor Meirelles; e a uma moeda onde se tem cunhado o rosto, em 

perfil, de Dom Pedro II -, a capa detém uma 

... limitação cromática ao preto (e cinza resultante da reprodução PB do 

quadro), ao dourado sugerido em textos e ao cobre da moeda, sobre fundo 

branco, resultam em sensação de sofisticação, completada pela fonte serifada 

do título. A disposição das formas fechadas (quadro e moeda) e abertas (linhas 

de texto) e a alternância das cores resultam no equilíbrio dinâmico, não 

simétrico, e mesmo sem utilizar um efeito de sombra simulando a moeda sobre 

o papel, um contraste volume/plano é obtido e acrescenta um interesse maior 

à composição (MORAES, 2016, p. 269).  
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  Haja vista tais apontamentos pode-se perceber que as coberturas apresentam 

mudanças significativas em seus respectivos padrões de visualidade entre o final dos anos 

1950 e no decorrer da década de 1960. Mas, e quanto às estruturas internas das obras 

então analisadas? Decerto, há diferenças significativas entre as diagramações das 

primeiras edições e das obras publicadas a partir de 1961. Porém, entre esta data e o início 

dos anos 1970 não se nota muitas destas alterações.  

 Nesse sentido, atendo-se às diferenças assinaladas entre as primeiras edições e 

aquelas publicadas a partir do início dos anos 1960, pode-se destacar, por exemplo, 

algumas informações contidas nas folhas de guarda e nas páginas de rosto. Tanto na 1ª 

edição de História do Brasil quanto na 1ª edição de História da América, as folhas de 

guarda trazem impressas o título do livro e a série para a qual se destina. No verso da 

mesma, consta a concordância dos materiais com a portaria nº 1.045 - acrescida, no caso 

de História da América, à nota de "uso autorizado pelo Ministério da Educação e Cultura" 

e ao seu número de registro. 

Para além, na página de rosto das edições analisadas, observa-se como uma 

primeira informação o nome do autor, seguido de algumas informações a respeito de sua 

formação e atuação profissional. Assim, seguindo a já mencionada estratégia da 

maquinaria editorial de apresentar e legitimar a autoridade do autor para, com isso, tornar 

mais seguras as possibilidades de adesão da obra, os livros de Hermida o apresentam 

como “Licenciado pela Faculdade Nacional de Filosofia, Professor da Prefeitura do 

Distrito Federal, do Colégio Pedro II e do Colégio Arte e Instrução”.  

 Para além, continuando a descrição, o título da obra e a série a que se direciona 

são dados que, novamente, se apresentam; seguidos, por fim, do nome e local da editora. 

Ainda, no verso da mesma página, se têm destacados os demais livros escritos pelo 

autor90, acompanhado da nota "edições da Companhia Editora Nacional"; o ano de 

publicação e a empresa e local de impressão dos títulos - todos, impressos e executados 

"na oficina da São Paulo Editora S/A – São Paulo, Brasil”. 

                                                           
90 São eles o História do Brasil para a 1° série do ginasial; o História da América: 2° série: curso ginasial; 

o História Geral para a 3º série do ginasial; o História Geral para a 4° série do ginasial e o História do 

Brasil para a 4° série do ginasial. 
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Figura 40 – Folha de guarda – História da América. 

 

Fonte: HERMIDA, 1959a. 

 

Figura 41 - Folha de rosto – História da América 

 

Fonte: HERMIDA, 1959a. 
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  Contudo, na 43ª edição de História da América, de 1961, não obstante as pequenas 

semelhanças - limitadas é claro, ao teor das informações escritas disponibilizadas -, tanto 

a guarda quanto a dupla folha de guarda e a página de rosto apresentam um arranjo distinto 

que, inclusive, valoriza os aspectos visuais. 

Figura 42 - A representação da América na dupla folha de guarda 

 

Fonte: HERMIDA, 1961. 

Composta exclusivamente por ilustrações - que, no que lhes tocam, seguem a 

mesma estética daquelas mobilizadas na capa -, a guarda e a primeira folha de guarda 

apresentam um conjunto imagético no qual consta a representação do mapa do continente 

americano - onde, por sua vez, se têm inseridas, em determinadas regiões, 

algumas figuras que, em tese, remetem às particularidades das histórias destas 

localizações. Nos territórios centrais e setentrionais, se faz visível apenas a figura de um 

indígena, cujas vestimentas nos leva a compreendê-lo como parte de algumas das 

“grandes sociedades pré-colombianas” – como então se referia o autor em suas 

abordagens sobre os mais, incas e astecas. Já na porção sul do mapa representado, é 

notório a presença de uma série de ilustrações que podem ser interpretadas como 

arquétipos ligados à história do Brasil - como o bandeirante; o indígena; alguns bois; e, 

ainda, o que aparenta corresponder à representação de D. Pedro I.  
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Além destas colocações, pontua-se que a segunda folha de guarda expõe o título 

da obra e a série para a qual se atribui seu uso. No verso da mesma folha, se constata a 

informação a respeito da concordância entre o livro e a portaria nº 1.045, tal como a 

autorização, concedida pelo Ministério da Educação, para seu uso em sala de aula. 

Contudo, nota-se ainda a ilustração de uma caravela que, em pequenas proporções, 

constitui também uma pequena esquadra observada na página de rosto. 

Esta, dispondo de um modo geral dos mesmos informes apresentados nas 

primeiras edições de História da América, apresenta um leiaute diferenciado – que se 

justifica não apenas pela existência de algumas imagens, mas por pequenas alterações em 

relação às formas pelas quais o título e a série destinada são apontados. Já no verso desta 

mesma página, nada de diferente em relação aos elementos que constituíam as edições 

anteriores: a mesma menção aos outros títulos didáticos do autor; a consequente indicação 

de que estas também correspondem a materiais editados sob o selo da Companhia; os 

números de sua edição e exemplar; seu ano de publicação; bem como a empresa e o local 

de impressão da obra. 

Figura 43 – Folha de rosto – História da América 

 

Fonte: HERMIDA, 1961. 

Outro elemento que também se percebe como algo permanente em todas as obras 

de Borges Hermida, aqui examinadas, são as dedicatórias – que se sucedem à página de 
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rosto e se localizam impressas no centro de uma folha própria para tal. Nos títulos de 

História do Brasil, esta dedicatória é direcionada à memória de seu pai, Manuel de Sousa 

Hermida, enquanto nos livros voltados ao ensino de História da América, à sua esposa 

“Gecy”. 

 

Figura 44 – Folha de dedicatória direcionada à esposa de Borges Hermida.  

 

Fonte: HERMIDA, 1959a.
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Figura 45 – Folha de dedicatória direcionada ao pai de Borges Hermida. 

 

Fonte: HERMIDA, 1959b. 

Em seguida, destaca-se que todos os livros apresentam o “índice geral”, que, no 

que lhe diz respeito, não apenas se limita a assinalar os conteúdos abordados pela obra, 

mas pontua também a presença, na página seguinte, do programa oficial – fato que pode 

ser interpretado como uma estratégia que reitera a ideia de que a obra, efetivamente, 

aborda as disposições oficializadas pelo ministério da educação. Todavia, ressalta-se que 

as formas pelas quais esta abordagem ocorre se diferenciam de maneira significativa 

daquelas que se propõem nos livros de Joaquim Silva – diferença que se torna perceptível 

quando analisados os modos como estes índices estão organizados. 

Nesse sentido, pontua-se que tanto no título de História do Brasil quanto nos 

livros de História da América de Borges Hermida, estes “índices gerais” ordenam os 

conteúdos curriculares em “pontos” a ser seguidos – que, por sua vez, correspondem aos 

temas específicos que constituem os programas de desenvolvimento aprovados pela 

portaria nº 1.045.  
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Figura 46 – O programa oficial de História da América. 

 

Fonte: HERMIDA, 1959a. 

No entanto, certo é que nem todos os temas apresentados pelo programa são 

tratados, de fato, como pontos nos manuais. Na 1ª e 43ª edições dos títulos História da 

América pode-se notar, por exemplo, que o índice dispõe de um total de 25 pontos, ao 

passo que o programa de sua disciplina estabelece, na realidade, um montante de 30. Para 

além, ressalta-se que, da mesma forma, 30 é a quantidade de temas estabelecidos pelo 

programa de História do Brasil, cujos livros didáticos apresentam-nos em um total 27 

pontos. Mas, poderia se questionar, o que justifica esta discrepância entre a quantidade 

de “pontos” mobilizados nos livros e a quantia de temas estipulados pelo programa? 

Haveria uma simples supressão de alguns destes conteúdos oficializados?  
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Figura 47 – O índice Geral e seu sistema de “pontos”. 

 

Fonte: HERMIDA, 1959a. 

Dispondo de uma relativa liberdade em seus modos de organização – o que pode 

ser justificado, por sua vez, pela liberdade de cátedra -, há nestes materiais uma 

sintetização de alguns conteúdos curriculares - que, apesar de não constarem como pontos 

específicos no índice geral, não são necessariamente excluídos, mas absorvidos nas 

abordagens promovidas nos outros pontos. Nesse sentido, nas duas edições de História 

da América aqui analisadas, a mencionada discrepância se justifica, de um modo geral, 

por esta incorporação de conteúdos que se promove em determinados temas. 

Sobre esta situação, seria possível tomar como exemplo o tema das “Tradições e 

hipóteses relativas ao Novo Mundo” - que consta como parte da "Unidade II" do programa 

oficial, mas no livro está contido nas abordagens do 4º ponto ("O descobrimento da 

América") -; “O Brasil e as colônias latino-americanas” - que constitui a "Unidade V" do 

currículo, mas no livro está compreendido nas discussões do 10° ponto ("O domínio 

português na América") -; “A formação da União Norte-Americana” - que, integra a 

"Unidade VI", mas nos manuais está inserida nas considerações do 13º ponto (A Guerra 

de independência dos Estados Unidos); “O pan-americanismo e a política da boa-

vizinhança” - que compõe a "Unidade X", mas nas obras se faz discutida no 24º ponto (A 
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América Contemporânea); e “Antecedentes da emancipação política” - estabelecido pela 

"Unidade VII" e que corresponde ao único tema que, de fato, foi excluído. 

 Já na edição de História do Brasil, a situação se apresenta de maneira ainda mais 

complexa, visto que não só há a referida incorporação de conteúdos91 - tal qual em 

História da América -, mas também a criação de pontos que não constituem o programa 

oficial - o que, ainda assim, não faz com que o livro simplesmente exclua determinados 

conteúdos estabelecidos pelo ministério da educação. Com efeito, os pontos que 

compõem o índice em História do Brasil têm suas presenças justificadas a partir de três 

situações possíveis: há aqueles que se pautam, cada qual, como um conteúdo específico 

do programa; há, do mesmo modo, pontos que abarcam, cada qual, dois conteúdos 

oficializados92; e, ainda, há aqueles que foram criados pelo próprio autor93. 

 Em vista destas considerações, não seria demais apontar que este modo de 

organização dos conteúdos através de um índice constituído por "pontos" se pautou, 

segundo Brauna (2013), como uma estratégia que buscava promover uma determinada 

orientação à prática docente. 

Para Borges Hermida, em vista da prejudicial extensão dos programas 

apresentados nos anos 1950, esta referida prática demandaria uma melhor organização, 

devendo estar centrada, portanto, em três pilares: “(...) a) o plano de curso; b) o plano de 

unidade; e c) o plano de aula” (BRAUNA, 2013, p. 92). Atendo-se ao primeiro destes 

planos, o autor destacava que  

... o professor, depois de calcular o número provável de aulas destinado ao 

ensino de História em todo o ano escolar, faz uma distribuição da matéria, 

reservando para uma só aula os assuntos que lhe pareçam intimamente 

relacionados ainda que tratados em capítulos diferentes (HERMIDA, 1951 

apud BRAUNA, 2013, p. 92). 

                                                           
91 Como em: "Usos e costumes" e "Principais nações e tribos"- ambos definidos como conteúdos 

obrigatórios pela "Unidade II" do programa, mas que no livro se constituem como parte do 4º ponto ("O 

selvagem brasileiro") -; "Domínio espanhol" - disposto como parte da "Unidade V", mas contido nas 

abordagens do 11º ponto ("As invasões holandesas"); ou, ainda, a própria "Unidade VI" do currículo, que 

constitui o 14º ponto. 
92 Como, por exemplo, "A propaganda republicana" e a "Proclamação da República" - que, juntos, 

constituem o 22º ponto -; e "A regência de D. Pedro" e o "Grito do Ipiranga" – ambos, integrando o 16º 

ponto.  
93 Como o 20º ponto ("Guerras do Brasil no Prata"); o 21º ("A abolição"); o 24º ("O segundo período 

republicano"); parte do 23º ("Governos republicanos" e "A Primeira República") - visto que o segundo 

conteúdo aqui apresentado é uma criação do autor -; bem como parte do 12º ("A campanha de libertação" 

e "O governo de Nassau") - sendo o segundo tema, também uma criação.   
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Esta situação poderia ser proporcionada, de maneira efetiva, pelos “pontos” 

presentes em seus livros, na medida em que viabilizavam a aproximação de temas que, 

nos limites impostos pelos programas curriculares, deveriam ser abordados em capítulos 

distintos. 

Contudo, é válido pontuar que estas orientações apresentadas por Hermida não se 

justificavam apenas como uma medida para lidar, da melhor maneira possível, com um 

programa curricular que, em sua perspectiva, se apresentava exageradamente extenso. A 

própria questão da deficiência da formação docente também teria relação com suas 

indicações, visto que o autor reconhecia a existência de uma grande quantidade de 

professores do ensino secundário que seriam mal preparados "(...) por não possuírem, 

entre outros motivos, formação adequada nas Faculdades de Filosofia" (FILGUEIRAS, 

2011, p. 140). Nesse sentido, reforça-se, portanto, a ideia de que os pontos poderiam 

servir como verdadeiros roteiros a este tipo de professor. 

 Buscando legitimar uma determinada sequência aos modos pelos quais os saberes 

a ser ensinados deveriam ser mobilizados pelos professores, estes roteiros dispunham de 

um conjunto de capítulos que, por sua vez, apresentavam certos modos de organização. 

Ao que se pôde notar nos títulos de História do Brasil e História da América, para além 

de se definir a partir de um dado agrupamento de pontos, cada capítulo é precedido por 

uma página na qual se menciona a unidade do programa oficial a que se referem os 

determinados pontos mobilizados - reforçando, a todo o momento, a ideia de que o livro 

seguia, então, as disposições curriculares.  

 Ainda, outro aspecto ligado à organização destes capítulos corresponde às formas 

pelas quais estão apresentadas suas narrativas – significativamente marcadas por uma 

série medidas que instituem uma considerável fragmentação de suas estruturas. 

 Com efeito, esta fragmentação decorre, de um modo geral, em vista de certos 

motivos que também assinalam a lógica de construção dos discursos nos livros de 

Joaquim Silva. As relações entre as obras e seus respectivos programas - que, em certa 

medida, apresentam uma determinada segmentação -, acrescentado das particularidades 

notadas na elaboração e/ou supressão dos pontos que instituem o índice, tal como a 

diagramação das páginas, constituem o conjunto de aspectos que fundamentam tal 

percepção. 
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Decerto, cingindo-se a esta última questão, deve-se assinalar que a coleção de 

imagens mobilizadas nos livros de Borges Hermida se destaca como um fator 

fundamental às tentativas de legitimação de suas propostas de ensino. Sobre estes 

elementos paratextuais, um primeiro dado a se apontar é que na 1° e 43° edições de 

História da América, constata-se uma maior quantidade de fontes imagéticas em relação 

às edições, aqui analisadas, do mesmo título escrito por Joaquim Silva94. Para além, 

também impressas sob a forma de ilustrações, gravuras e fotografias, estas imagens são 

diagramadas de modos distintos nas edições aqui examinadas, variando segundo as 

propostas de cada projeto editorial a qual pertencem. 

Figura 48 – A ilustração das “Armas de Colombo”. 

 

Fonte: HERMIDA, 1959b. 

Nesse sentido, apresentando conteúdos diversos - cujas representações podem ser 

enquadradas em amplas temáticas de caráter político-militar e, sobretudo, cultural -, na 

edição de 1959, as imagens se apresentam circunscritas junto aos textos; ao passo que já 

                                                           
94 Foram contadas, por exemplo, 44 imagens na primeira edição do referido título - quantia superior ao que 

se pôde encontrar nos exemplares de Joaquim publicados no decorrer dos anos 50: 25 nas 2ª, 9ª e 23ª 

edições; 27 na 33° edição; e 34 na 42ª edição. 



133 
 

em 1961, frente a seu novo projeto de identidade visual, elas se encontram impressas, em 

sua grande maioria, em  

... um número maior de páginas com ilustrações originais, maior intervenção 

de fundos gráficos em iconografia de época e solução gráfica para todos os 

mapas de apoio ao texto, com contornos retilíneos e texturas diferentes do 

padrão geográfico adotado também em livros de história (MORAES, 2016, p. 

267). 

Figura 49 – A gravura de Cristóvão Colombo. 

 

Fonte: HERMIDA, 1961, p. 38. 
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Figura 50 – Representações culturais através das fotografias em Borges Hermida.  

 

Fonte: HERMIDA, 1961, pp. 30-31.  

 Para além das imagens, certo é que a diagramação empregada em ambos os 

projetos visuais propostos para os títulos História do Brasil e História da América, de 

Borges Hermida, mobilizou também uma série de outros dispositivos que, ordenados em 

uma sequência específica, certamente corroboram com a manutenção do sentido geral 

proposto pela obra. 

 Um destes dispositivos seria a seção "resumos". Dispondo do mesmo papel 

atribuído aos "sumários" nos livros de Joaquim Silva, os "resumos" se pautam, nas obras 

de Borges Hermida, como seções voltadas a uma breve síntese dos temas mobilizados em 

cada um dos "pontos" elencados nos índices - condensando, em algumas frases, as 

principais ideias contidas em cada parágrafo do texto principal. Nessa lógica, seguindo o 

mesmo sentido de organização do texto-base, pode-se afirmar que, assim como em 

Joaquim Silva, os resumos reforçam as ideias construídas pelos textos principais, 

constituindo-se como um suporte fundamental para sua legitimação. 

 Também, outro dispositivo que os manuais mobilizam e que, em certa medida, 

corrobora a esta legitimação são os questionários. Estes, constituídos por um conjunto de 

perguntas cujas respostas podem ser facilmente encontradas no texto principal - uma vez 

que remetem a termos que, nos textos-base, se encontram assinalados em itálico -, 



135 
 

reforçam o encadeamento das ideias construídas pelo autor, podendo ser interpretados 

como elementos imprescindíveis à fixação dos conteúdos apresentados. 

 À vista disso, comportando-se, assim como nos manuais de Joaquim Silva, como 

“tarefas de memória” – para usar, mais uma vez, a categorização proposta por Faricelli 

(2005) -, estas atividades exigem que os alunos as respondam de maneira direta, sem 

quaisquer oportunidades para promoção de uma discussão mais aprofundada.   

Certamente, um aspecto que contribui para esta situação diz respeito à 

materialidade que configura sua constituição, como, por exemplo, o caso dos já 

ressaltados usos dos pronomes interrogativos. Além disso, a leitura desta materialidade 

possibilita afirmar que ela influi, de maneira significativa, na declarada fixação do 

conteúdo do texto-base, dado que as perguntas estão ordenadas latitudinalmente, como 

uma espécie de roteiro a ser seguido.  Ainda, é interessante apontar que nas primeiras 

edições dos dois títulos aqui analisados, esses questionários dispõem de um total de 20 

questões - condição que se altera nas obras publicadas ao longo dos anos 1960, quando 

se estabelece uma notável redução para 15 perguntas. 

Figura 51 – A seção “Questionário” em Borges Hermida. 

 

Fonte: HERMIDA, 1959b. 
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Assim como nos livros de Joaquim Silva, nas obras de Borges Hermida estes 

questionários não dispõem de espaço para sua elucidação - situação que nos leva a pensar 

nas mesmas hipóteses anteriormente levantadas para os manuais de Joaquim: sua 

resolução se daria por meio da escrita no caderno do aluno ou mediante a prática da 

oralidade em sala de aula.  

 Contudo, para além dessas alternativas de fixação do conteúdo, certo é que os 

livros de Hermida também oferecem outro caminho à memorização dos saberes dispostos 

no texto principal como, por exemplo, propõe a seção “Exercícios”. Estes, localizados ao 

final de cada capítulo e dispondo de espaços para sua resolução, realizam uma verdadeira 

retomada dos temas abordados em todos os “pontos” então sugeridos pelo autor e se 

organizam em atividades de múltipla escolha; de preenchimento de lacunas; ou ainda, de 

associações entre determinados termos relativos ao tema trabalhado. A respeito disso, 

Másculo (2008) nos lembra que  

Essa característica predominava nos livros didáticos da década de 1960 e fazia 

com que os alunos buscassem no texto apenas as respostas às perguntas 

contidas no final dos capítulos, sem maiores preocupações com o conteúdo da 

lição (MÁSCULO, 2008, p. 63).  

 

Figura 52 – “Questionário” e “Exercícios” em Borges Hermida. 

 

Fonte: HERMIDA, 1959a, pp. 34-35. 
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 Por fim, outro aparato que tanto os livros de História do Brasil quanto os de 

História da América dispõem corresponde à seção “Leituras”. Aqui, do mesmo modo 

como nas obras de Joaquim Silva, há a composição de pequenos textos de natureza 

complementar que se situam ao final de alguns dos “pontos” tratados pelos capítulos. Para 

mais, torna-se possível observar que alguns destes excertos são assinalados com a 

referência bibliográfica a qual fazem menção - aspecto que se nota, sobretudo, em todas 

as “leituras” dispostas no título História da América -, enquanto outros dispensam esta 

alusão - como se faz verificar nas “leituras” presentes em História do Brasil.  

Com efeito, tendo em mente as alegações até aqui apresentadas, é importante 

destacar que, indiscutivelmente, o conjunto dos elementos paratextuais que constituem as 

materialidades dos manuais aqui analisados fundamentaram a legitimação dos sentidos 

que as próprias narrativas – textuais e imagéticas – então mobilizaram. Estes sentidos 

correspondem às representações sobre o passado histórico que estas obras buscaram 

ratificar e que tomavam como finalidade atingir o principal objetivo dos cânones 

oficialmente estabelecidos pelos programas das disciplinas de História do Brasil e 

História da América: a formação das identidades nacional brasileira e pan-americana. Isto 

posto, os modos como os autores operaram o processo de construção da narrativa acerca 

destas identidades são os temas do próximo capítulo. 

 

Capítulo 3 – Nas historicizações do passado, as representações das identidades: pan-

americanismo e brasilidade em Joaquim Silva e Antônio José Borges Hermida 

Longe de corresponder a meros testemunhos sobre as experiências vividas, as 

narrativas acerca do passado histórico buscam legitimar um sentido sobre a sua 

contemporaneidade – ratificando certas visões de mundo que, por sua vez, se 

fundamentam em determinados valores tomados como imprescindíveis às relações 

sociais.  

Tais valores mobilizam um dado conjunto de memórias que, para além de 

inscrever o passado no presente, torna possível uma aproximação com o vivido, se 

consolidando como um componente indispensável às tentativas de construção das 

identidades (TODOROV, 2002) – sejam elas individuais ou coletivas. Estas, depositárias 

de um conjunto de normas e significados, se sustentam através do compartilhamento de 
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um conhecimento comum - um saber que, em certa medida, os livros didáticos de Joaquim 

Silva e Antônio José Borges Hermida promoveram de maneira significativa. 

Haja vista tais considerações e pensando nas formas como os manuais buscaram 

contribuir para a legitimação das identidades nacional brasileira e pan-americana é 

possível questionar: quais memórias históricas estruturam as narrativas sobre estas 

identidades? Quais são os valores que carregam consigo? Como estes princípios se 

articulam? São específicos a cada identidade ou coexistem em ambos os discursos? 

 

3.1. Legitimando os cânones e preservando uma tradição: brasilidade e pan-

americanismo na História do Brasil e História da América de Joaquim Silva  

 Disposto como um dos temas que integram o plano de desenvolvimento do último 

capítulo de História da América, o pan-americanismo é apresentado por Joaquim Silva 

como "(...) uma aspiração das nações do Novo Mundo visando cooperar por sua 

integridade e pelo bem comum” (SILVA, 1952a, p.120). Tal integridade se preservaria, 

dentre outras formas, através de uma política de "solidariedade continental" que, segundo 

o autor, apesar de corresponder a uma notória pretensão dos Estados Unidos ou mesmo 

do Brasil frente ao processo de emancipação das nações americanas no início do século 

XIX95, teria se desencadeado como uma iniciativa a partir da atuação de Simon Bolívar 

em 1826 - que, para salvaguardar a independência de alguns Estados hispano-americanos, 

organizou a chamada conferência do Panamá96. 

 A tomada deste episódio como uma primeira tentativa à mencionada solidariedade 

soa, em certa medida, um tanto quanto questionável, visto que sua natureza "continental" 

pressupõe a mobilização de todos os países do continente à causa de Bolívar e não apenas 

                                                           
95 Esta ideia é apresentada por Joaquim Silva através de uma nota de rodapé e apresenta as seguintes 

considerações: "Logo após a libertação de quase tôdas as nações americanas o secretário dos Estados 

Unidos, Henry Clay (1820), que fôra o mais entusiasta propugnador do reconhecimento da independência 

daqueles países, esboçou o plano de uma 'Liga pela liberdade humana na América'. Quatro anos depois José 

Silvestre Rebêlo que, como enviado do Brasil, fôra recebido pelo presidente Monroe, sugeriu-lhe ideias 

que já José Bonifácio esposava: a organização de um acôrdo entre os poderes americanos para sustentar a 

Independência das nações do Novo Mundo" (SILVA, 1952a, p. 120) (grifos meu). De certo modo, a leitura 

que é possível fazer sobre a presença desta informação está fundamentada na noção de que poderia haver 

uma intencionalidade do autor em ressaltar a importância de ambos os países no desenvolvimento do 

sentimento de solidariedade idealizado para o continente americano. Contudo, é válido pontuar que as 

considerações de Joaquim não passam das notas de rodapé – não sendo mobilizadas, portanto, pelo texto-

base e muito menos por outros elementos paratextuais. 
96 Estes Estados corresponderiam, segundo o autor, à Colômbia; América Central; México; e, por fim, Peru 

(Ibid., p. 120). 
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a concordância entre algumas nações como, de fato, se narrou. Nesse sentido, esta 

"solidariedade continental" se pautaria, na realidade, como uma relação específica, 

restringida - muito bem delimitada por seus protagonistas. Mas, poderia se questionar, o 

que explicaria a defesa deste posicionamento? 

Decerto, a hipótese que se levanta é a de que houve, por parte do autor,  uma 

tentativa de fixar raízes mais profundas quanto à origem do pan-americanismo - que, neste 

caso, seria delineado já no início do século XIX, em meio a um momento marcado pelas 

agitações políticas que pautaram os processos de independência das ex-colônias. Logo, é 

como se a lógica e os valores pan-americanos marcassem não apenas o processo de 

formação destes países enquanto Estados Nacionais, mas também assinalassem os 

próprios esforços de legitimação dos direitos de que deveriam gozar o Novo Mundo a 

partir de então - ainda que tais valores fossem postos à tona, com maior intensidade, 

somente com a primeira Conferência Pan-Americana, em 1889. 

Fato indispensável às narrativas mobilizadas por Joaquim, esta conferência, 

promovida na cidade de Washington pelo então secretário de Estado do governo 

estadunidense James Blayne teria contado com a participação de representantes de 19 

países e marcado, de maneira significativa, a formação da 

... União Pan-americana, com o fim de desenvolver o comércio, a harmonia e 

a preservação da paz entre as nações do continente; nela discutiram-se, as 

questões do arbitramento e da união aduaneira continental, e resolveu-se a 

fundação de Washington do ‘Bureau’ Internacional das Repúblicas da América 

(SILVA, 1954, p. 135) (grifos meus). 

Tais considerações são reforçadas, significativamente, pelos elementos 

paratextuais que integram o capítulo que trata do conteúdo em questão. O “Sumário”, por 

exemplo, destaca como ponto importante a ser lembrado a “Formação da União Pan-

Americana”, ao mesmo tempo em que o “Questionário” busca fazer com que o aluno 

responda: “Como se realizou a primeira conferência pan-americana?”, “Quem a 

promoveu?” e “O que resultou dela?”. Mas, para além destes dispositivos de auxílio à 

leitura, a função desempenhada pela nota de rodapé também deve ser aqui pontuada, visto 

que ela complementa a narrativa mencionada – chamando a atenção, mais uma vez, à 

participação do Brasil no fato apresentado:  

O ‘bureau’ que, em 1910, passou a denominar-se União Pan-Americana, 

funciona sob a direção de representantes das nações latinas na América e do 

secretário de estado dos Estados Unidos, reunindo-se no palácio que Andrew 
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Carnegie fez construir para sua sede e em cuja inauguração (1903) Joaquim 

Nabuco, nosso embaixador em Washington, pronunciou a oração oficial. O 

conselho da União Pan-Americana tem jurisdição sobre três outros: o 

econômico e social, o de juristas e o de cultura. É, também, próprio do 

Conselho da União organizar os programas de futuras conferências 

internacionais (SILVA, 1954, p. 137).  

Como se pôde notar, diferentemente da conferência organizada por Bolívar em 

1826, o encontro coordenado por Blayne abarcou um número maior de participantes e, 

para além de deixar às claras a necessidade de se discutir e estabelecer um projeto 

comercial exclusivo da América - com a política da união aduaneira -, se estabeleceu 

ainda os principais valores que deveriam permear a lógica do pan-americanismo - 

assinalado não apenas pela necessidade do exercício da harmonia entre as nações 

americanas, mas também por sua imprescindível preservação. 

Nessa lógica, apontados como “(...) questões de interesse geral das nações da 

América” (SILVA, 1956, p. 134), estes valores, que fundamentaram os esforços de 

constituição da identidade pan-americana, passaram a ser discutidos, segundo o autor, de 

maneira incansável nas demais conferências promovidas no decorrer do século XX - não 

se restringindo apenas aos Estados Unidos, mas sendo realizadas em vários outros países 

do continente (SILVA, 1954). 

Em nota de rodapé, Joaquim Silva discorre brevemente sobre os principais destes 

encontros: pontuando suas respectivas datas; seus locais; tal como as propostas e 

estratégias discutidas para resguardar os idealizados princípios pan-americanistas. 

Segundo o autor, as mais notáveis destas conferências teriam sido  

... a do Rio de Janeiro (1906), para cujo êxito concorreram o nosso grande Rio 

Branco seu presidente, Joaquim Nabuco e Elihu Root, o primeiro secretário de 

estado dos Estados Unidos que visitava outros países do continente e que se 

consagrou dedicadamente à obra pan-americana; a de Buenos Aires (1910); a 

de Havana (1928) à qual compareceu o presidente C. Coolidge, e que resolveu 

sôbre os códigos de direito internacional público e do privado (código 

Bustamente); a de Montevidéu (1933) na qual se notou a ação conciliadora de 

Cordell Hull, e estatuiu-se que nenhum estado tem direito de intervir nos 

negócios internos ou externos a outros, e que seu território não pode sofrer 

ocupação militar, ainda que temporária; e a de Lima (1938), que reafirmou o 

compromisso de consulta para atitude solidária e comum de assistência, ante 

qualquer agressão de potência estrangeira contra qualquer estado americano 

[resolução que teria sido adotada já na conferência "especial" de Buenos Aires 

de 1936]  (1954, p. 135) (grifos meus). 

Haja vista tais apontamentos, não seria demasiado pontuar que ainda que tais 

conferências tenham se realizado em outros países, de um modo geral o protagonismo 

norte-americano se dispõe como um aspecto constante – figurado através das atuações de 
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C. Collidge, Elihu Root e Cordell Hull97. O discurso de Silva não apenas traz à memória 

estes sujeitos, tornando-os peças fundamentais no funcionamento dos eventos, mas 

também lega aos demais representantes - e aqui me refiro àqueles dos países latino-

americanos – um verdadeiro silenciamento, que poderia ser justificado pela tentativa de 

o autor valorizar os prenunciadores do que, de fato, passou a ser tomado como os valores 

pan-americanos. 

Porém, para além deste ponto, a análise do trecho em questão chama a atenção 

para outro aspecto fundamental ligado à lógica pan-americana: a necessidade de defesa 

ante as possibilidades de intervenção europeia no continente – fundamento que remonta 

ao argumento apresentado, em 1823, pelo então presidente dos Estados Unidos James 

Monroe. Estabelecendo um diálogo com as considerações de George Canning em seu 

História dos Estados Unidos, Joaquim pontua que tal argumento teria dado origem à 

"Doutrina Monroe" - que surgiu, portanto, em meio a um contexto no qual 

A Rússia ameaçava estender seu domínio sôbre a costa norte ocidental 

americana; e a Santa Aliança tencionava auxiliar a Espanha na reconquista de 

suas antigas colônias no Novo Mundo. Afirmou então Monroe julgar ‘chegado 

o momento de estabelecer que os continentes americanos não mais devem ser 

considerados como domínio próprio à colonização por nenhuma potência 

europeia’. Os Estados Unidos tinham por princípio não intervir nos negócios 

políticos internos da Europa e julgavam tôda intervenção de potência europeia 

nas nações livres da América ‘como manifestação duma disposição hostil aos 

Estados Unidos. Era a doutrina que foi resumida nas palavras ‘A América para 

os americanos’ e que tantas vêzes, mais tarde, foi referida na história do Novo 

Mundo” (SILVA, 1954, p. 89) (grifos meus). 

 Esta constante referência à "América para os americanos" que, em certa medida, 

é enfatizada por alguns elementos paratextuais – como as seções “Sumário”, 

“Questionário” e a subseção deste “para exercícios escritos”98 - pode se justificar, de certo 

modo, pelos esforços empreendidos na defesa do princípio de liberdade de todas as nações 

do continente – preceito este tomado por Joaquim Silva como parte da natureza dos 

Estados Unidos e que teria servido, inclusive, como inspiração aos processos de 

                                                           
97 É importante ressaltar que o autor faz menção à determinados personagens de nossa história nacional - 

como o Barão de Rio Branco e de Joaquim Nabuco -, mas é inegável o referido protagonismo norte-

americano nestas primeiras considerações a respeito do pan-americanismo.  
98 No sumário, por exemplo, contido na última parte do capítulo VI – “Os Estados Unidos: sua formação” 

-, a doutrina Monroe é resumida como uma mensagem que “(...) repele a intervenção europeia nas questões 

da América” (SILVA, 1954, p. 93). No questionário, o mesmo tema leva o aluno a pensar na resolução das 

seguintes questões: “Qual a causa da declaração de Monroe ao congresso sobre a intervenção europeia em 

países da América? Como se resumia a doutrina Monroe”. Mas, ainda que haja, então, a proposta de um 

resumo sobre a mencionada Doutrina, a subseção “Para exercício escrito”, possibilita, também, a retomada 

do tema, ao propor ao aluno que se disserte sobre o fato em questão. 
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emancipação das colônias espanholas99. Sobre esta idealizada noção de liberdade, a 

epígrafe contida no capítulo VI – Os Estados Unidos: sua formação -, ressalta, por 

exemplo, que   

O amor à liberdade, que da terra natal fez imigrarem os primeiros povoadores 

da América inglêsa, manteve-se vivo em seus descendentes. Constituindo-se 

em estados autônomos, os colonos acreditavam-se cidadãos do império inglês, 

tais como os da metrópole; e, na luta contra os franceses demonstraram sua 

fidelidade ao govêrno de Londres que, entretanto, entendeu depois de impor 

restrições à sua liberdade. Veio então a revolta; e, fazendo Washington seu 

chefe, os americanos depois de seis anos de guerra conquistaram sua 

independência (SILVA, 1954, p. 79) (grifos meus). 

Todavia, é válido pontuar que a Doutrina Monroe também respaldaria as atuações 

de uma política externa norte-americana que, por sua vez, tinha como propósito assegurar 

a hegemonia estadunidense na América - fato que justificava, assim, seu comportamento 

imperialista frente às demais nações continentais. 

 Esta notória ambiguidade, marcada pela presença de um discurso norte-americano 

de não intervenção e a condução de uma política externa baseada em ações imperialistas 

por este mesmo país, teria alimentado, conforme ressaltou Joaquim Silva, certas 

desconfianças por parte dos países latino-americanos: 

Desde meado do século passado [XIX] os Estados Unidos tinham por vêzes 

orientado sua política pelo imperialismo: assim fizeram a conquista do Texas, 

a aquisição do Novo México e da Califórnia, a anexação de Pôrto Rico e, após 

a guerra com a Espanha, a imposição de Cuba à ‘emenda Platt’, que lhe 

limitava a autonomia. E mesmo após a reunião das seis primeiras conferências 

Pan-americanas, a solidariedade e cooperação entre países do continente 

ressentiam-se de certa dúvida acerca da política exterior da grande república 

do Norte (SILVA, 1954, pp. 136-137) (grifos meus). 

 Haja vista estas considerações, apesar de se colocar em evidência as constantes 

incertezas diante os discursos e práticas que constituíam a diplomacia norte-americana, 

pode-se perceber que a narrativa em questão não só se propõe a exaltar, ainda que 

minimamente, os Estados Unidos - interpretados como "a grande república do Norte" - 

como também apresenta uma expressiva minimização de suas atuações imperialistas - na 

medida em que se assinala que somente "por vezes" os norte-americanos teriam 

conduzido desta forma sua política externa. Em meio a estas circunstâncias, não seria 

demais pontuar, inclusive, a importância de um eminente dispositivo da materialidade 

                                                           
99 Sobre esta questão, Joaquim sublinha que o “(...) movimento de emancipação das colônias espanholas da 

América desenvolveu-se ao tempo da intervenção napoleônica na Espanha. Influenciados pelo exemplo da 

independência dos Estados Unidos e pela propagação das idéias revolucionárias da França, em várias 

colônias tentaram os patriotas sublevar-se pela liberdade” (SILVA, 1954, p. 97) (grifo meu). 
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mobilizado para esta tentativa de minimização: a nota de rodapé. Uma destas que 

acompanham o trecho anteriormente apresentado endossa, de cero modo, um esforço de 

mudança dos Estados Unidos no início do século XX, apontando que 

... na Conferência do Rio de Janeiro (1906) já Elihu Root, secretário de estado 

norte-americano, falara afirmando o repúdio de seu país pelos ideais 

imperialistas: ‘Não desejamos vitórias senão as da paz, território senão o 

nosso.....consideramos a independência e a igualdade de direitos do menor e 

mais fraco membro de família com o mesmo título a ser respeitadas que as do 

mais vasto império; e consideramos a observância desse direito a principal 

garantia dos fracos contra a opressão dos fortes (SILVA, 1954, p. 136). 

Justificados, de certo modo, tais comportamentos, em seguida o autor ressalta o 

surgimento e o desenvolvimento de uma nova fase da política estadunidense que se 

inauguraria com a presidência de Franklin Delano Roosevelt - que, segundo Joaquim, não 

só reafirmaria os valores pan-americanos estabelecidos desde o século XIX, como 

também corrigiria as condutas imperialistas dos Estados Unidos. De acordo o autor, 

... ao assumir o poder, o grande democrata proclamou a política da Boa 

Vizinhança, que logo foi posta em prática. Retiram-se do Haiti as fôrças navais 

de ocupação e a missão fiscal norte-americana; foi cancelada a ‘emenda Platt’; 

propôs-se um plebiscito sobre a independência de Porto Rico; reformou-se o 

tratado com o Panamá sobre a zona do canal. E ao se abrir a conferência Pan-

americana de Buenos Aires (1936) propôs Roosevelt aplicar-se a tôda a 

América a política da boa vizinhança que inaugurara na Casa Branca (SILVA, 

1954, p.137). (grifo meu). 

Com efeito, para além de evidenciar estas declaradas ações, é importante destacar 

que a narrativa em questão apresenta uma evidente valorização da figura de Roosevelt – 

considerado, como pôde ser observado, um “grande democrata”. Tal noção pode ser 

ratificada, sobretudo, quando problematizamos o emprego da fotografia diagramada na 

materialidade do capítulo relativo à “América contemporânea”: localizada nos interstícios 

do texto principal, no centro da folha e em grandes proporções.  
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Figura 53 – Diagramação da fotografia de Franklin Delano Roosevelt 

 

Fonte: SILVA, 1952a, pp. 122-123. 

De certo modo, é válido pontuar que esta valorização é intensificada, sobretudo, 

quando o autor destaca a importância de Roosevelt para a legitimação da unidade 

americana – possibilitada através da interdependência, simbólica e material. entre as 

nações do continente, então defendida pelo presidente norte-americano. Segundo as 

narrativas apresentadas por Joaquim, para Roosevelt 

... não bastava a independência: cumpria que as nações continentais 

praticassem também a interdependência. A unidade americana era espiritual e 

religiosa, devendo reafirmar-se no momento em que se pregava, no outro lado 

do oceano, o primado da força bruta, negando-se Deus. Devia ser também 

material e eficaz para resistir às forças destruidoras de fora (SILVA, 1954, 

p.137) (grifos meus). 

 Esta declarada reafirmação da unidade americana - fundamentada, conforme se 

apresenta, por uma lógica pautada no sagrado100 - reforçava não só a já expressa 

necessidade de se estabelecer a paz entre as nações, mas também o desejo de se garantir 

a manutenção desta relação que, certo é, estaria garantida a partir da política de 

arbitramento entre as nações do continente.  

                                                           
100 Com base nas reflexões promovidas por Arnaldo Pinto Júnior, esta postura em relação ao sagrado pode 

ser justificada pela própria formação de Joaquim – que se tornou, ao longo de suas experiências, 

fervorosamente um cristão católico. 
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 Decerto, explorando pouco mais os aspectos ligados a esta política, pontua-se que 

não obstante sua discussão na primeira conferência pan-americana de 1889, como então 

assinalou Joaquim, ela teria se iniciado, de fato, ainda com Bolívar na já mencionada 

conferência do Panamá. Aqui, 

... destacava-se, entre outras generosas aspirações do Libertador (abolição do 

tráfico escravo, manutenção da paz), a solução das questões internacionais pelo 

arbitramento. E, cêrca de um século mais tarde, na declaração dos princípios 

sôbre a solidariedade e cooperação interamericana, a Conferência de Buenos 

Aires (1936) aceitava a aspiração do Panamá, dispondo que ‘tôda a 

controvérsia disputa entre as nações da América, qualquer que seja sua 

natureza e origem, será resolvida pela via da reconciliação, do arbitramento 

amplo, ou da justiça internacional’ (SILVA, 1954, pp. 137-138). 

 Tal resolução, assentada na correlação entre a reconciliação, o arbitramento e a 

justiça internacional, dava, conforme sublinhou o autor, uma "(...) superior aspiração na 

renúncia às armas, a soluções violentas das desinteligências entre os povos vizinhos" 

(SILVA, 1954, pp. 137-138) - superioridade que, decerto, assinalava não somente a 

legitimação de um modelo democrático continental, como também a ratificação de um 

modelo ideal de comportamento. 

Este ideal não é apresentado apenas como parte das considerações tecidas no texto 

principal, sendo mobilizado por outro elemento da materialidade de livro de fundamental 

importância: a seção “Leitura”. Aqui, mobilizando um trecho específico de O pan-

americanismo e o Brasil, de Hélio Lobo, o livro de Joaquim acentua que o pan-

americanismo se fundamentava em um conjunto de princípios e ações, cuja origem estaria 

no continente americano – não sendo possível encontrar, “(...) noutra região do mundo, 

exemplo que se aproxime desse [americano]” (LOBO, 1939 apud SILVA, 1954, p. 140). 

Nesse sentido, o autor destacava como alguns destes mencionados valores:     

... a substituição da guerra pelo arbitramento e a mediação; a codificação do 

direito internacional; a ausência de lutas de raças; a aptidão de povos de 

civilização diferente para a liberdade política; o respeito à palavra empenhada; 

a repulsa ao espírito de conquista e do predomínio da força, como títulos de 

propriedade internacional (SILVA, 1954, p. 140). 

Frente a tais apontamentos, seria inequívoco compreender tal representação como 

uma estratégia que poderia estar voltada às tentativas de promoção de um sentimento de 

ufania - que, em certa medida, visaria corroborar à manifestação do sentimento de 

pertencimento ao continente. 
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 As investidas norte-americanas na promoção deste sentimento parecem ter 

ganhado, segundo as representações construídas por Joaquim Silva, o apoio de algumas 

nações, cujas políticas externas endossavam determinados valores intrinsicamente 

imbricados aos aspectos constitutivos da identidade pan-americana. Nesse sentido, 

sustenta-se aqui a hipótese de que o principal destes países teria correspondido ao Brasil 

- citado, a todo o momento, como um verdadeiro exemplo de nação que teria pautado sua 

política externa pela lógica da concórdia; da reconciliação; do arbitramento e da justiça 

internacional. 

 Descrito pelo autor como um país de “tradições pacíficas” (SILVA, 1952a, p. 

103), o Brasil é apresentado como depositário de uma diplomacia continental orientada 

pela promoção da paz. Mas, certo é que as próprias narrativas veiculadas pelos manuais 

denotam o expressivo conjunto de fatos profundamente marcados pelos conflitos entre o 

Estado brasileiro e as demais nações da América. Em vista disso, como poderia, então, 

sustentar a referida noção de uma política harmônica? Decerto, com o propósito justificar 

alguns destes episódios, o autor empregara uma estratégia argumentativa que é um tanto 

quanto interessante - como, por exemplo, se torna perceptível nas narrativas a respeito 

das contendas desencadeadas na região do Prata: 

O Império todavia teve em seus primeiros anos, de intervir militarmente em 

questões que agitaram a região do Prata: forçaram a tal atitude remanescentes 

de conflitos da época colonial, lutas partidárias e outras que causavam 

depredações e mortes nas terras do Rio Grande do Sul, frequentemente 

invadidas em defesa de nossos incontestáveis interêsses no Prata e de, por isso 

mesmo, zelar pela independência uruguaia” (SILVA, 1956a, p. 112) (grifo 

meu). 

 A leitura desta narrativa nos leva a compreender que, diante às violências 

empreendidas à população gaúcha, parecia não restar alternativa ao Brasil senão a da 

reação pautada no emprego de uma força militarizada hostil que deveria ser aplicada na 

mesma intensidade - justificando então o motivo pelo qual o país “teve” de atuar 

militarmente, sendo “forçado” a agir de modo incomum à natureza de sua política101. 

 Para além deste acontecimento, outro fato que também se apresenta pelos manuais 

a partir desta lógica de justificativa é a Guerra do Paraguai. Aqui, reagindo às investidas 

do exército paraguaio, “(...) que injustamente nos agredira invadindo o sul do Mato 

Grosso e o Rio Grande do Sul (...)” (SILVA, 1954, p. 112), o Brasil se viu 

                                                           
101 Ainda sobre esta questão, pôde-se inferir, inclusive, que a narrativa em questão nos leva a pensar, 

sobretudo, numa situação de legítima defesa. 
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novamente “forçado” ao emprego das forças militares comandadas por Luiz Alves de 

Lima, o duque de Caxias, dando início a um prolongado conflito que, segundo o autor, 

teria nos custado enormes sacrifícios. Contudo, deve-se ressaltar que o que chama, de 

fato, a atenção nesta narrativa não é apenas a defesa do autor à posição do Estado 

brasileiro frente a tais circunstâncias, mas sim o desfecho do conflito - marcado por uma 

campanha em que “(...) nada ganhámos, tendo o Brasil perdoado aos vencidos a própria 

dívida da guerra” (SILVA, 1954, p.112).  

 Para além de corroborar a legitimação da imagem de uma nação misericordiosa 

para com seus opositores, certo é que o discurso apresentado destaca, em certa medida, 

uma significativa modéstia por parte do Brasil que, ao que se pode interpretar nos 

manuais, jamais inferiorizaria outra nação - nos passando a ideia de que, à época do 

conflito, não teria se desencadeado quaisquer constrangimentos ou ressentimentos por 

parte dos paraguaios. Nesse sentido, pontua-se que esta representação acerca de uma 

notória preocupação do Brasil em não inferiorizar o Paraguai pode estar intrinsicamente 

ligada à representação e, portanto, legitimação da história de sua política externa que, por 

sua vez, se pautaria em prol da solidariedade e da manutenção da paz. 

 Endossando esta ideia, e legitimando o apoio brasileiro aos preceitos pan-

americanistas, o autor destaca ainda que a primeira lei magna do país, de 1891, para além 

de apontar a repulsa a toda guerra de conquista, consigna o arbitramento como solução às 

"questões internacionais102" (SILVA, 1952a) - sobretudo no que diz respeito às resoluções 

das desinteligências de fronteiras travadas com outros países. 

 No que se refere a estas "questões de limites", o autor destaca que desde muitos 

anos "(...) as nossas questões de fronteira nunca foram resolvidas pela fôrça, mas pelo 

arbitramento ou por acôrdos diretos (...)” (Idem, 1958, p. 140), como, por exemplo, se 

pôde perceber na resolução das questões das Missões e do Amapá ou, ainda, no que se 

refere à aquisição do Acre (SILVA, 1956a). Mas, para além destes exemplos, chama 

atenção os modos como Joaquim apresentara o litígio do Pirara, na fronteira com Guiana 

Inglesa, no qual "(...) a sentença do árbitro concedeu à Inglaterra cerca da metade do 

                                                           
102 É válido ressaltar que a opção por esta política de arbitramento colocava o próprio Brasil como um 

importante mediador entre as Nações americanas - como se sucedeu, por exemplo, seguindo as 

considerações de Joaquim, no conflito entre Bolívia e Peru. 
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território disputado; a injusta decisão todavia, foi acatada pelo Brasil, cuja constituição 

política impõe o recurso do arbitramento" (SILVA, op. cit., pp. 140-141). 

Efetivamente, estes exemplos deveriam corresponder às respostas dos alunos à 

algumas perguntas mobilizadas na seção “Questionário” - uma importante ferramenta 

constituinte da materialidade. Aqui, é possível encontrar questões como “Que sabe da 

prática do arbitramento no Brasil?” ou “Quais os mais notáveis julgamentos de questões 

brasileiras pelo arbitramento?” – ambas, reforçando a ideia da importância da política 

externa brasileira na constituição do pan-americanismo.  

É possível afirmar que esta postura legitima, em certa medida, a ideia de que o 

Brasil nunca teria desviado de seus ideais de solidariedade e concórdia, estando, 

incessantemente, “(...) fiel aos princípios da boa vizinhança entre as nações da América e 

cooperando para a paz do mundo” (SILVA, 1954, p.112) - sobretudo, a partir das atuações 

José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco. Este, apresentado por 

Joaquim como um verdadeiro exemplo de dedicação à promoção dos valores pan-

americanos, 

... em sua obra máxima a delimitação de nossas terras e fronteiras e a elevação 

do prestígio de nossa terra, jamais se afastou dos ideais de concórdia, de 

solidariedade entre as democracias americanas e outros povos. Assim foi que 

realizou pactos de arbitramento geral com trinta países, número superior ao 

realizado por qualquer outra nação do globo; e, demonstrando ainda mais a 

alta visão de sua política de boa vizinhança, celebrou o tratado que concedia 

ao Uruguai o condomínio da Lagoa Mirim, gesto que ‘talvez não encontre 

similar nos fastos da diplomacia, não só do Brasil como de tôda a América' 

(SILVA, 1954, p. 138) (grifos meus). 

 Esta supervalorização da figura de Rio Branco, que não se limita apenas às 

narrativas textuais da obra, é interpretada aqui como parte da necessidade em se ressaltar 

os esforços brasileiros na promoção da unidade e identidade pan-americana - fato que 

acaba por legar ao Brasil, um papel imprescindível à consolidação do projeto de 

constituição identitária, visto que corrobora à sua manutenção através do exercício de 

uma expressiva política de paz. 
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Figura 54 – A clássica fotografia do Barão de Rio Branco 

 

Fonte: SILVA, 1956a, p. 137. 

Decerto, é válido sublinhar que esta política de paz brasileira se fundamentava 

numa lógica de pacificidade que, de acordo com as interpretações das narrativas dos 

manuais analisados, não detinha sua origem marcada pela ascensão dos valores pan-

americanos, mas sim corresponderia a algo inerente à nossa própria história - pautada por 

um suposto caráter cordial dos brasileiros, como bem demonstrou Joaquim Silva  nos 

livros didáticos de História do Brasil. 

Empregada como um valor fundamental às representações sobre a nossa 

sociedade, esta cordialidade teria permeado as relações sociais no Brasil já à época do 

“descobrimento”. É nesse sentido, por exemplo, que  

Pero Vaz de Caminha refere em sua carta famosa como foi pacífico, mesmo 

cordial, o primeiro encontro dos íncolas com os portuguêses: desconfiados 

assustadiços quando os viram, mostraram-se logo mais confiantes; e, no 

terceiro dia após o descobrimento, ajudaram os lusitanos a renovar a provisão 

de suas naus, em troca de barretes vermelhos ou de fios de contas” (SILVA, 

1956b, pp. 32-33) (grifo meu). 

 Além destas narrativas sobre os primeiros contatos entre colonizadores e 

colonizados, as representações a acerca do período colonial também apresentam alguns 

traços desta idealizada cordialidade - intensificada, sobretudo, nos discursos a respeito 

das relações entre senhores e escravos. Aqui, Joaquim Silva ressalta aspectos que giravam 
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em torno da “índole benevolente” dos colonizadores que, dentre outras coisas, dispunham 

de “costumes belíssimos” como o apadrinhamento dos cativos; ou ainda, um 

comportamento "mais humano” para com seus escravos (SILVA, 1955). 

 Por certo, nenhum outro elemento paratextual mobilizou tão bem estas ideias 

como as notas de rodapé. Ausente nos demais dispositivos de auxílio à leitura constituinte 

da materialidade dos títulos de História do Brasil, o tema da cordialidade nas relações 

entre senhores e escravos apresentava um embasamento teórico na própria nas 

considerações de João Ribeiro, em seu História do Brasil: 

Costumes belíssimos instituem-se entre os senhores; como o de apadrinhar os 

remissos ou fugitivos, o que impede o castigo e nenhum senhor viola. O 

costume de ceder um dia ou dois (sábado e domingo) ao trabalho do negro é 

mais tarde confirmado por lei (1700) e também o reconhecimento da 

propriedade privada do escravo. Outro costume é o de alforrias na pia, o que 

se fazia com uma espórtula insignificante (de 5 a 50 mil réis), que nunca era 

recusada: esse hábito era frequente, sobretudo, quando as crianças traziam a 

pele mais clara’ (Cf. João Ribeiro, op. cit., 222). (SILVA, 1955, p. 52).  

 Ainda, para além deste exemplo, outra nota de pé de página pontuava, dialogando 

com as reflexões historiográficas de Manuel de Oliveira Lima, que  

A tortura, assinala OLIVEIRA LIMA (O Império Brasileiro, 144), era no 

Brasil uma exceção; era a regra ordinária nas colônias inglesas, holandesas e 

francesas, onde a abolição significou, nalguns casos, um divórcio trágico com 

que os mártires despedaçaram o laço. No Brasil foi uma separação amigável 

de que resultou a pacificação dos espíritos (SILVA, 1955, p.  52). (grifo meu). 

Todavia, estas concepções a respeito da cordialidade não se limitaram apenas aos 

discursos específicos do período colonial. No que se refere às representações contidas nas 

narrativas sobre o Brasil-Império, por exemplo, mais uma vez a natureza cordial é trazida 

à tona - agora, consubstanciada por meio de alguns sujeitos tomados como exemplos de 

uma “índole altruísta”. Dentre estes, os manuais apresentam, por exemplo, D. Pedro II - 

que, para conquistar a pacificação na Guerra dos Farrapos e no episódio da Balaiada, 

buscou “(...) acalmar os ódios por meio de um decreto de anistia” (SILVA, 1956b, p. 150) 

-; além disso, tem-se também José Araújo Ribeiro – tomado como um homem “(...) que 

era prudente e conciliador (...)” (SILVA, 1956b, p. 151); ou ainda o Duque de Caxias – 

representado como um sujeito de expressivo patriotismo e espírito de reconciliação. 

 Este mesmo espírito de reconciliação constituiria o caráter de outros sujeitos que, 

no período republicano, também empenhariam esforços à pacificação e manutenção da 

unidade nacional. Este foi o caso do já citado Barão de Rio Branco - cuja lógica de 
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pacificidade teria consolidado a ideia de que se, “(...) mau grado nosso, tivemos algumas 

vêzes de recorrer às armas, fizémo-lo para reparação de injustiças, para a defesa de 

sagrados direitos, para revide de criminosas agressões" (SILVA, 1956b, p. 209) - ou 

ainda, Prudente de Morais, que havia colocado fim aos conflitos desencadeados no sul do 

país, anistiando os envolvidos. 

A julgar por estes apontamentos, torna-se pertinente enfatizar que este notório tom 

de cordialidade presente nos discursos em questão reforça a necessidade de manutenção 

da paz no país para, assim, garantir a promoção de um bem-estar coletivo -  mantendo a 

coesão de um conjunto nacional isento de quaisquer conflitos e ressentimentos e, dessa 

forma, sustentando o patriotismo brasileiro. Nesse sentido, defende-se aqui a hipótese de 

que, da mesma forma que a professada cordialidade fundamenta a política externa 

brasileira, contribuindo à manutenção da identidade pan-americana, ela também 

corrobora às tentativas de promoção e legitimação da identidade nacional – comumente 

denominada de “brasilidade”.  

 Compreendida como resultado da promoção de um sentimento de pertencimento 

e amor à pátria compreende-se aqui que a brasilidade fundamenta um conjunto de 

características específicas que pontua o que é o Brasil e o que significa ser brasileiro 

(ORTIZ, 1985). Tais características têm origem em um mito fundador - que pode ser 

compreendido, de modo geral, como 

.... construções culturais que evocam a memória e a nostalgia e reavivam 

crenças, além de oferecer modelos de conduta aos homens do presente. Os 

mitos são também importantes para o funcionamento da sociedade que os 

criou, pois transmitem códigos culturais e a visão de mundo de determinada 

sociedade (SLOTKIN, 1994 apud JUNQUEIRA, 2012, p. 12). 

 No caso brasileiro, este mito fundador estaria pautado, segundo as narrativas dos 

livros aqui analisados, no processo de formação do povo e da cultura nacional - que se 

desencadeava, desde o período colonial, através da miscigenação étnica e racial entre 

portugueses, africanos e indígenas.  

 Nos títulos de História do Brasil de Joaquim Silva, esta miscigenação é tratada de 

maneira cronológica - obedecendo, portanto, ao desencadear do “descobrimento” e da 

colonização. Dessa forma, apresentando a princípio a miscigenação entre portugueses e 

indígenas, o autor colocava em evidência que desde o descobrimento 
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Não se opunham, a princípio, os indígenas à amizade dos brancos. Alguns 

portugueses como Diogo Álvares e João de Ramalho desposaram filhas de 

caciques. Outros, mais tarde, também tomaram as índias como esposas: seus 

descendentes eram os mamelucos (SILVA, 1956b, p. 33). 

 Dialogando com as considerações de Pedro Calmon em sua História da 

Civilização, o autor evidencia que estes descendentes poderiam ser interpretados, 

segundo consta em nota de rodapé, como  

... verdadeiros brasileiros. Criados pela mãe cabocla, esta lhe fêz conhecer a 

alma das populações indígenas. O tupi foi a língua que aprenderam no bêrço. 

Mas do pai europeu herdaram o espírito aventureiro, a superioridade das 

raças civilizadas. Naturalmente os mamelucos seriam os descobridores dos 

sertões. Nasciam caboclos. Iguais aos índios. Educados como êles, nos 

trabalhos do mato, enfrentando as feras, combatendo de arco e flecha, 

conhecendo os segredos da floresta como os primitivos donos do país (grifos 

meus) (CALMON, 1932 apud SILVA, 1956b, p. 33). 

Espírito aventureiro e superioridade racial: estas eram, segundo os manuais, as 

principais características dos “verdadeiros brasileiros" - os descobridores dos sertões ou, 

como também é apontado pelo autor, os bandeirantes. Apresentados a todo o momento 

pelo texto principal sob o traço regionalista paulista, estes sujeitos dispõem de um lugar 

importante nas narrativas de Joaquim Silva acerca da história nacional - dado que suas 

expedições, segundo o autor, teriam reorganizado as fronteiras do país:  

Enquanto que, geralmente, as entradas não ultrapassavam o meridiano do 

tratado de Tordesilhas, as bandeiras paulistas iam além e desbravavam o 

sertão, devassando ou conquistando com sua audácia o imenso território de 

Goiáz, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e parte de 

Minas. Assim, a grande expansão do ciclo das bandeiras dilatou grandemente 

a área que, por aquele meridiano, deveria ser o Brasil (SILVA, 1956b, p. 68) 

(grifos meus). 

Com efeito, alguns dos exemplares analisados buscaram demonstrar 

imageticamente este referido processo de “dilatação”, como foi possível observar na 44ª 

edição, de 1956: 
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Figura 55 – Ilustração do “Esquema das bandeiras segundo Capistrano de Abreu” 

 

Fonte: SILVA, 1956b. 

Contudo, muito mais do que fundamentar determinados aspectos mobilizados no 

texto-base, a imagem em questão traz à tona informações importantes a respeito do 

movimento das bandeiras que, no texto principal, são simplesmente esquecidos. Uma 

destas informações diz respeito à variedade regional que caracteriza os movimentos das 

bandeiras – não sendo, portanto, uma exclusividade paulista, mas tendo origens em 

regiões como Bahia, Pernambuco, Maranhão e Amazonas. Dessa forma, pode-se 

perguntar, por que há, por parte do texto escrito, esse intencional esquecimento? A 

hipótese que se sustenta aqui é a de que havia uma pretensão de se legitimar a importância, 

no processo histórico brasileiro, dos elementos que são tomados como parte do próprio 

desencadear da história paulista. 

Mas, ainda que haja esta evidente discrepância entre as narrativas textuais e 

imagéticas, é válido ressaltar que a representação a respeito deste processo de dilatação 

nos leva a pensar que o mesmo teria ocorrido de maneira despretensiosa - visto que os 

objetivos traçados por tais expedições teriam sido, de acordo com Joaquim, a busca por 
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pedras preciosas e o apresamento de indígenas com o intuito de comercializá-los como 

escravos (SILVA, 1955). 

A respeito disso, é possível salientar que alguns elementos que constituem a 

materialidade do capítulo no qual se aborda o tema em questão apresentam uma 

significativa importância à fixação destas ideias. Na seção “Questionário”, por exemplo, 

algumas perguntas a serem respondidas pelos alunos eram: “Que procuravam?”; “Que 

efeito tiveram as bandeiras?”; ou, ainda, “Que efeito tiveram as bandeiras para a expansão 

territorial do Brasil?”. Este declarado efeito, compreendido aqui como a própria expansão 

das fronteiras, era mobilizado, também, na seção “Para exercícios escritos”, que instigava 

os alunos a comentarem sobre: 

1) As entradas e o início da expansão geográfica. 

2) Organização das bandeiras. 

3) Evolução do bandeirismo. 

4) Os bandeirantes e a formação territorial do Brasil. 

5) A bandeira de Fernão Dias. 

6) Como se estabeleceram as fronteiras do Brasil (SILVA, 1955, p. 76). 

 

Para além deste ponto, ressalta-se também que a mencionada “audácia” 

alimentava, em certa medida, uma perspectiva heroica sobre seus feitos - justificando, 

dessa forma, a noção de que, afrontando todos os perigos de sua empreitada, “(...) interna-

se os paulistas por emaranhadas selvas, transpõem altas serras, chegam às planícies 

amazônicas, às coxilhas do sul, e só se detêm a oeste, aos pés das nevadas muralhas dos 

Andes” (SILVA, 1956b, pp. 68-69). 

É inequívoco destacar que tais conquistas teriam sido oportunizadas também, e 

em certa medida, graças ao conhecimento destes sujeitos sobre os já apontados "segredos 

das florestas" - fato que nos leva a interpretar que estes saberes teriam correspondido a 

um importante vestígio da influência cultural indígena no processo de colonização. Estes 

“segredos” apontados são mobilizados, inclusive, por alguns dos elementos da 

materialidade - que, mais uma vez, acaba por reforçar os discursos presentes no texto-

base. É nesse sentido que algumas notas de rodapé chamam atenção às práticas cotidianas 

nos movimentos bandeirantes – profundamente marcado por hábitos indígenas, como se 

pôde perceber em: 

Escasseando os víveres e faltando a caça, o palmito ou as roças de índios, as 

bandeiras estacionavam em lugar propício e aí faziam plantações, 

principalmente de milho e feijão. Esperando a colheita, exploravam a terra em 
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derredor, num rio de muitas léguas, faziam novas armas, consertavam objetos 

de uso. Receita a provisão com o cereal colhido, continuava a bandeira sua 

marcha (SILVA, 1955, p. 69).  

 Ainda, segundo o autor, baseado nos relatos de August de Saint-Hilaire, esta 

referida marcha somente seria possível se realizada por sujeitos cuja “raça” estaria 

inteiramente ambientada às características climáticas do Brasil - como era o caso da Raça 

de Gigantes que caracterizava o bandeirante paulista, segundo outra nota de rodapé 

buscou destacar (SILVA, 1955). 

Contudo, certo é que para além destas influências - direcionadas, ao que parece, 

apenas aos bandeirantes -, os manuais trouxeram à tona uma série de outros saberes e 

práticas que teriam instigado novos comportamentos nas atividades cotidianas dos demais 

colonos, sejam  

... na casa e na roça, na paz e na guerra, na cidade e no sertão. ‘Poucos e 

esparsos, os portugueses se deixavam dominar pelos hábitos da terra: na mesa, 

no trabalho, na viagem, na luta, no repouso’. ‘Passou a nutrir-se de farinha de 

pau, a abater, para o prato, a caça grossa, embalar-se na rêde de fio, a imitar os 

selvagens na rude e livre vida’. A própria língua dos colonos sofreu o influxo 

dos aborígenes: não só numerosos nomes de lugares ou acidentes geográficos, 

pessoas, plantas, animais são de origem tupí; mas, ainda, até o começo do 

século XVIII, era corrente o uso da língua dos índios ao lado da portuguêsa 

(SILVA, 1956, p. 34). 

Tendo em vista as considerações até aqui traçadas, é inequívoco destacar que as 

influências culturais indígenas são apresentadas como elementos intrinsecamente ligados 

a um discurso mais elaborado e detalhado sobre a miscigenação racial entre estes e os 

brancos. Sobre este aspecto, defende-se aqui a hipótese de que, apesar da busca por 

ressaltar parte da formação de nossa cultura nacional, a necessidade, por parte do autor, 

de pontuar detidamente a miscigenação étnico-racial entre brancos e indígenas possa ser 

justificada pela indispensabilidade de se ressaltar a origem dos bandeirantes - sujeitos 

fundamentais à história do país e, portanto, símbolo incontestável ao patriotismo 

brasileiro. 

Esta situação difere, por sua vez, dos modos os quais Joaquim trata a influência 

cultural africana na vida colonial – vinculada a uma rápida menção sobre a influência dos 

negros na constituição racial da sociedade:  

Influência do negro. – O escravo negro veio a exercer notável influência no 

Brasil: não só na vida econômica, mas ainda na constituição do tipo, na 

formação moral, nos usos, nos costumes, na linguagem, com a introdução de 

numerosas palavras, na poesia popular, nos contos, nas tradições, no folclore 

(SILVA, 1956, p. 53) (grifo meu). 
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 Decerto, em face destas considerações, pode-se dizer que ainda que haja uma 

preocupação do autor em não limitar a importância do escravo ao âmbito das questões 

econômicas, colocando-o também como um elemento fundamental ao campo cultural, o 

que se pode observar é uma breve especificação de quais "seções" deste campo se tornam 

perceptíveis as influências dos negros na formação da cultura geral103. 

Com efeito, para além do texto principal, é possível destacar o papel que alguns 

paratextos dispõem no complemento e reforço destas considerações - como no caso da 

subseção “para exercícios escritos” que requer do aluno uma apresentação sobre a 

“Influência do negro na vida colonial” ou mesmo algumas das notas de rodapé então 

empregadas. Uma destas, mobilizando os estudos de Renato Mendonça em seu Influência 

africana no português do Brasil, chama a atenção, por exemplo, para as contribuições 

linguísticas dos africanos à cultura brasileira, que introduziram no vocabulário nacional 

palavras como 

... angu, banguela, banzar, banzé, batuque, bengala, birimbau, buzio, canjica, 

carimbo, caxambú, cochilar, coringa, dengoso, fubá, iaiá, lundu, mandinda, 

marimbondo, moleque muxoxo, quiabo, quindin, quitute, quitanda, quisília, 

senzala, samba, sungar, urucungo, xingar” (SILVA, 1956b, p. 53). 

Mas, sem quaisquer aprofundamentos sobre as influências da cultura africana em 

outros âmbitos do campo cultural, o que poderia justificar a ideia de que, de fato, elas 

teriam sido notáveis? Talvez, isso se explique pela grande quantidade destes âmbitos - 

notados, é válido ressaltar, em maior número do que aqueles presentes nos discursos sobre 

as influências indígenas no processo de constituição da cultura nacional.  

Para além deste ponto, pode-se questionar ainda: e quanto à influência dos 

portugueses na constituição desta cultura? Decerto, pontua-se que diferentemente das 

representações relativas às influências dos negros e indígenas, Joaquim Silva não dispõe, 

em seus livros, de um capítulo específico ou mesmo de um trecho particular para delinear 

a importância da cultura portuguesa - e, portanto, branca - na composição da cultura 

nacional. Tal ausência é compreendida aqui por sua própria obviedade: a influência 

portuguesa se faz presente, indiscutivelmente, em todos os âmbitos do processo de 

colonização e, por isso, não necessita ser lembrada. Representada por Joaquim Silva como 

superior, como se pôde inferir nos discursos sobre a miscigenação entre brancos e 

                                                           
103 É interessante observar que estas influências, em certa medida, e diferentemente dos discursos a respeito 

dos indígenas, não são apresentadas como costumes incorporados nas práticas cotidianas dos portugueses. 
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indígenas, esta influência conduziria os elementos étnico-raciais indígenas e africanos - 

vistos então, apenas como meras contribuições (BITTENCOURT, 2007) -, não apenas no 

processo de formação da nossa cultura, como também na constituição da matriz do povo 

brasileiro. 

A respeito deste ponto, pode-se dizer que nenhum outro dispositivo paratextual 

exemplificou tão bem esta noção de superioridade racial branca quanto uma das notas de 

rodapé mobilizadas no tratamento do tema. Constituída por uma citação de Pandiá 

Calógeras, retirada de sua Formação Histórica do Brasil, a nota em questão aponta: “Não 

exagera quem disser que, sob a direção do branco, eles realizaram todo o trabalho material 

e os esforços precisos para criar e construir o Brasil” (CALÓGERAS, 1933 apud SILVA, 

1956, p. 53). 

Todavia, ainda que a representação deste processo se disponha a justificar a 

formação de nossa sociedade, ao que se pode interpretar das narrativas de Joaquim Silva, 

o auto reconhecimento acerca desta mencionada condição de “povo” teria se 

desencadeado apenas no século seguinte - mais especificamente no período em que se 

sucederam as resistências contra as invasões holandesas no Brasil. 

Tratadas no capítulo sobre a “defesa do território e o sentimento nacional”, estas 

invasões parecem ter se consolidado como um fato de grande importância nas 

perspectivas históricas de Joaquim - sobretudo, no que diz respeito à segunda destas 

incursões, deflagrada em Recife no ano de 1630104. Segundo o autor, foi exatamente neste 

período que os elementos constituidores do povo brasileiro, promotores do processo de 

miscigenação anteriormente apontado, unidos por uma causa coletiva, teriam tomado 

consciência de seu valor - tendo a identidade nacional brasileira surgido, então, a partir 

deste episódio. 

                                                           
104 A primeira destas ocorreu em 1624, na Bahia, e, segundo as narrativas apresentadas, apesar do tom 

heroico das tentativas de resistência dos colonos, não teria perdurado por muito tempo – já que em 1625 a 

Holanda capitularia frente às esquadras espanholas enviadas pela metrópole. 



158 
 

Figura 56 - A representação iconográfica da segunda invasão holandesa. 

 

Fonte: SILVA, 1955, p. 84. 

Apresentando, por exemplo, os primeiros sinais desta mencionada 

conscientização, o autor destaca que pouco a pouco  

... foi crescendo o número de defensores do pequeno arraial, donde partiria a 

heróica resistência ao invasor; acorriam reforços de vários pontos e saíam logo 

as guerrilhas contra os holandeses. O índio Antônio Felipe Camarão (Potí) e 

o preto Henrique Dias distinguiram-se com as suas famosas companhias de 

emboscadas, que dizimavam o inimigo, impedindo-lhe o avanço para o interior 

(SILVA, 1956b, pp. 81-.82) (grifos meus). 

A valer por estas considerações, um primeiro ponto a ser destacado é a 

necessidade de o autor assinalar a origem racial dos sujeitos até então apresentados – o 

que se justifica pela pretensão de se enfatizar e significar os primeiros indícios de uma 

idealizada união entre estes grupos étnico-raciais – formadores do povo brasileiro - contra 

as incursões estrangeiras. Decerto, tal união, que à princípio se limitaria à participação 

dos negros e indígenas – respectiva e simbolicamente personificados nas figuras de 

Henrique Dias e Antônio Felipe Camarão -, seria posteriormente nutrida pela presença 

dos brancos, em um momento já marcado pela intensificação da resistência e pela 

conspiração a favor da liberdade (SILVA, 1955): 

Conspirou-se pela liberdade. O paraibano André Vidal de Negreiros conseguiu 

para a revolta a adesão de valiosos elementos da Paraíba e, particularmente, do 
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opulento João Fernandes Vieira. Dois valentes guerrilheiros, justamente 

famosos, o índio Antônio Felipe Camarão e o preto Henrique Dias, puseram-

se logo ao lado dos conspiradores. Armas e munições foram reunidas em vários 

lugares próximos de Recife (SILVA, 1956, p.85) (grifos meu).  

A respeito destas considerações, chama atenção o fato de André Vidal de 

Negreiros e João Fernandes Vieira não apresentarem qualquer classificação racial, assim 

como nos casos dos já mencionados Henrique Dias e Antônio Felipe Camarão – ausência 

que, como já assinalada, se justificaria por sua obviedade: ou seja, a de que tais sujeitos 

fossem brancos. Para além, outro ponto a ser destacado é o modo pelo qual Henrique Dias 

e Felipe Camarão são apresentados: como coadjutores que se colocam ao lado dos 

“conspiradores” e não o contrário - o que é mostrado, inclusive, pelas fontes iconográficas 

empregadas no tratamento do episódio, como o famoso quadro de Victor Meirelles sobre 

a Batalha dos Guararapes: 

Figura 57 – A representação da obra de Victor Meirelles – A Batalha dos Guararapes. 

 

Fonte: SILVA, 1955, p. 87. 
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Figura 58 – Detalhe da obra de Victor Meirelles: a representação da união étnico-racial. 

 

Fonte: Google Arts & Culture. 

Diagramada em preto e branco e com dimensões que tomam uma página inteira – 

o que pode ser visto, por sua vez, como uma expressiva valorização do episódio em 

questão -, a imagem utilizada apresenta uma distribuição interessante dos elementos 

étnico-raciais nas circunstâncias retratadas. Nesse sentido, note que há um soldado branco 

montado em um cavalo que, corajosamente, encontra-se numa pomposa posição com suas 

patas dianteiras erguidas frente ao inimigo – os holandeses. Às suas costas, chama a 

atenção o grande número de soldados negros e indígenas seguem ao ataque. Tais 

representações, legitimam assim a ideia de que o branco corresponderia, de fato, ao 

elemento histórico condutor da  

... heróica reação dos brasileiros do Nordeste, [que] quasi sem auxílios da 

metrópole, salvando do domínio estrangeiro daquela grande região, evitou a 

quebra da unidade geográfica de nossa terra e de sua unidade religiosa e 

cultural (SILVA, 1956b, p.86). 

Com efeito, evitar a quebra da unidade geográfica indica, em certa medida, manter 

a coesão daquilo que se define pelos limites que constituem a nação - tanto no campo 

material quanto no âmbito do simbólico. Nesse sentido, não seria errôneo pontuar que as 

representações construídas por Joaquim Silva nos levam a compreender que os brasileiros 

que lutaram contra os holandeses buscaram, de certo modo, garantir a permanência destes 

limites - conquistados, conforme apontado anteriormente, pela ação bandeirante. 

 Para além desta questão, tendo um lugar fundamental nas narrativas históricas 

que, de certa forma, corroboram a valorização e promoção da identidade nacional, as 
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representações de Joaquim Silva sobre as resistências travadas contra as invasões 

holandesas destacam que a maior vantagem deste episódio 

... foi melhor aproximar as três raças que deviam contribuir para a formação 

do povo brasileiro: os brancos reinóis e seus descendentes, como Vieira e 

André Vidal, os índios, como D. Antônio Camarão e os pretos, como 

Henrique Dias. Os combatentes vitoriosos ‘sentiam-se como um povo, e um 

povo de heróis’. Eram êles ‘os colonos, os vencedores; e haviam provado ser 

iguais senão superiores aos portugueses da Europa (SILVA, 1956b, p.88) 

(grifos meu). 

Esta alegada representação de igualdade ou mesmo de superioridade em relação 

ao europeu, que também se faz presente nos livros didáticos de História da América, nos 

leva a pensar que, a partir do fato em questão, não mais caberia ao Brasil uma posição de 

submissão - situação que fundamentaria, em certa medida, os movimentos que se 

deflagraram posteriormente, tratados pelo autor como “manifestações nativistas”: 

Desde muito cedo começou a manifestar-se o sentimento nativista entre os 

brasileiros. Na defesa da terra uniam-se o branco descendente do europeu, o 

mestiço, o negro, o índio catequizado; assim foi que, na guerra contra os 

holandeses, o elemento nacional ganhou consciência de seu valor, lutando para 

expulsar o invasor de sua pátria e inimigo de sua crença. Amiudaram-se, desde 

então, as manifestações de rivalidade, entre os filhos da terra e os reinóis 

(SILVA, 1956b, p. 97). 

 De acordo com Joaquim, estas "manifestações" teriam cada qual, se desencadeado 

por motivos distintos que, certamente, apresentariam uma origem comum: a insatisfação 

e a insubmissão dos colonos frente às políticas coloniais implementadas pela metrópole.  

 Em São Paulo, por exemplo, sucedeu-se a “Aclamação de Amador Bueno” que, 

ainda à época das invasões holandesas, teria se desencadeado como um movimento 

organizado por colonos que buscavam a autonomia da região em relação à metrópole, 

proclamando Amador Bueno como seu novo rei. Em contrapartida, o então aclamado rei 

de São Paulo se declarava fiel à coroa portuguesa e, ao passo que a multidão de colonos 

bradava, de acordo com Joaquim, “Viva Amador Bueno, nosso rei!”, este respondia “Viva 

o senhor D. João IV, nosso rei e senhor, pelo qual darei a vida!” (SILVA, 1955, p. 96). 

Um dos aspectos que chama a atenção nas narrativas deste episódio é que segundo 

“(...) algumas opiniões a aclamação de Amador Bueno foi devida a um ardil de fidalgos 

espanhóis residentes na capitania, que tentavam conservar para a Espanha essa parte do 

território brasileiro” (SILVA, 1955, p. 97) – argumento que, inclusive, fazia parte da 

constituição de um sentimento “paulistanidade” durante o período monárquico, no qual 
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se buscava ressaltar a figura de Amador como um súdito leal e, consequentemente, um 

símbolo que lembrava a importância de São Paulo à história nacional (FERRETTI, 2004).  

Tal noção constitui as interpretações de uma historiografia republicana que, em 

certa medida, passa a ressignificar a figura de Amador Bueno, dando maior atenção às 

iniciativas do povo paulista – o que acabaria por legitimar a uma ideia de que São Paulo 

teria correspondido ao berço de uma primeira tentativa de independência, como 

destacaram, por exemplo, Martim Francisco e Padre Belchior Pontes (FERRETTI, 2004). 

 De certo modo, ainda que não haja qualquer referência bibliográfica que possa 

garantir que Joaquim Silva tivesse conhecimento acerca desta discussão historiográfica, 

não seria exagero considerar que ele se aproximava destas ideias, visto que o episódio da 

Aclamação é apresentado como o primeiro movimento das manifestações nativistas.  

Além disso, percebe-se também, antes, uma valorização dos esforços do povo paulista do 

que um enaltecimento de Amador. 

 Para além deste fato, Joaquim Silva ainda pontua a deflagração de um conflito em 

Minas Gerais no início do século XVIII, apresentado como a “Guerra dos Emboabas” e 

marcado pelas disputas entre paulistas e emboabas105 pelo domínio das recém-descobertas 

regiões auríferas. Na mesma localidade, irrompeu-se também a "Revolta de Filipe dos 

Santos" que, apesar de reinol, organizou um movimento contra os abusos da coroa em 

relação à cobrança dos impostos sobre o ouro. Ainda, em Pernambuco, se desencadearia 

a "Guerra dos Mascates" - travada entre senhores de engenho de Olinda e comerciantes 

portugueses de Recife -, reforçando ainda mais, por parte dos brasileiros, um verdadeiro 

sentimento de descontentamento. Por fim, no Maranhão, a Silva lembra também a 

"Revolta dos irmãos Beckman" contra os abusos do regime colonial na venda de produtos 

de baixa qualidade por preços exorbitantes se pautava também em outro grande exemplo 

dos desagrados entre reinóis e colonos.  

  É pertinente sublinhar que em nenhuma das narrativas referentes a estes episódios 

o autor promove qualquer menção às possibilidades de se despertar entre os brasileiros 

                                                           
105 Seguindo Joaquim, “Diz-se que os paulistas chamavam emboabas aos estrangeiros, isto é, aos que não 

eram de sua região; outros dizem que ela designa ‘gente de pés calçados’ pelo nome ‘mbuab’, com que os 

índios, chamavam as aves que tinham penas até os pés. Um estudo de Afonso de Freitas termina, após longa 

pesquisa, afirmando ser emboaba adaptação paulista do termo negro cabinda emboá, em angolês camboá, 

cuja tradução em português é cão. (Revista do Arquivo Municipal de São Paulo, I. 41 e Vocabulário 

Nheengatú, 102)” (Ibid., p. 97). 



163 
 

um sentimento de “amor à pátria”. Contudo, é evidente que a identidade entre os colonos 

já estava consolidada - afinal, ao que se torna possível depreender das representações 

apresentadas, havia uma consciência acerca do "nós" (brasileiros, nativos) e "eles" 

(portugueses, estrangeiros). 

 Esta expressiva diferenciação teria gerado, em alguns dos movimentos 

assinalados, os primeiros sinais de um claro desejo de separação com a metrópole, que, 

nestas circunstâncias, não abrangeria a totalidade do território nacional, limitando-se à 

especificidade regional como, por exemplo, nos casos da Aclamação de Amador Bueno 

e da Guerra dos Mascates - esta, com um notório tom republicano106. 

 Mas, de acordo com os manuais de Joaquim, não tardaria para que este tom 

republicano se popularizasse, impulsionando nas Minas Gerais do século XVIII e em 

Pernambuco do século XIX, importantes mobilizações de caráter amplamente separatista 

- abordadas pelo autor como marcos fundamentais da história nacional. 

 Atendo-se à primeira destas mobilizações, tomada pelo autor como mais um 

episódio de rivalidade entre "os filhos da terra e os reinóis" (SILVA, 1956, p. 96) a 

Conjuração Mineira107 de 1789 se caracterizava como um movimento contra os abusos 

da coroa portuguesa. Impulsionado pela percepção brasileira acerca de sua equivalência 

econômica em relação a Portugal, bem como alimentado pelas ideias liberais e 

republicanas vindas da Europa e do recém-emancipado Estados Unidos108, ela teria sido 

iniciada por Joaquim José da Silva Xavier - o Tiradentes109 - e tinha como propósito a 

autonomia do Brasil em relação a Portugal. 

                                                           
106 A respeito deste episódio, Joaquim pontua que a proposição da “(...) separação de Pernambuco da 

metrópole, estabelecendo-se uma república, como a de Veneza, ou sob a proteção de alguma nação cristã" 

(Ibid., p. 99). 
107 Segundo as considerações apresentadas por Ferraro (2013, p. 167) ao parafrasear o historiador Kenneth 

Maxwell, o termo "Conjuração" melhor caberia à denominação do episódio em questão do que o termo 

"Inconfidência" como muitos manuais até então apresentavam. Isso se dava, por sua vez, "(...) por acreditar 

que o segundo denota uma revolução frustrada, não uma repressão bem sucedida (...)" - postura que, 

certamente, caracteriza a abordagem empregada por Joaquim.  
108 De acordo com Joaquim Silva: “A colônia enriquecia; e os colonos iam tendo um sentimento de 

autonomia cada vez mais vivo, principalmente entre a pouca gente culta que 'sabia e sentia achar-se o Brasil 

no mesmo nível da sua antiga metrópole'. Concorriam para isso a influência das idéias liberais recebidas 

em livros vindos, à colônia, apesar da severa vigilância; e, principalmente, o exemplo da vitoriosa luta dos 

norte-americanos pela independência, que foi em tôdas as colônias do Novo Continente como um estímulo 

às aspirações liberais" (Ibid., p. 111). 
109 É importante ressaltar que Tiradentes é apresentado por Joaquim Silva como um “(...) homem pobre, de 

nobre caráter e de modesta origem: exerceu a profissão de dentista, donde lhe veio a alcunha de Tiradentes; 

abraçando a vida militar não conseguira apesar de seu mérito, subir do pôsto de alferes de seu regimento” 

(Ibid., p. 111). 
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 Idealizando a formação de uma república, Tiradentes teria promovido uma 

verdadeira propaganda contra o domínio português, ganhando a adesão de outros sujeitos 

de notável influência na colônia que, em conjunto, planejariam deflagrar o movimento no 

momento em que se implementasse a cobrança da derrama - que equivalia ao imposto 

cobrado sobre o atraso de outro tributo: o quinto do ouro (SILVA, 1961). 

 Entretanto, não tardou para que o movimento fosse denunciado. Conforme 

apontado pelo autor, em vista da delação do português reinol Joaquim Silvério dos Reis, 

o governador teria suspendido a derrama e, consequentemente, deliberado à prisão todos 

os envolvidos - tendo sido Tiradentes, dentre os implicados, o único a ser condenado à 

morte: 

A 21 de abril de 1792 no Rio de Janeiro subiu sereno à fôrca, no largo da 

Lampadosa o heróico precursor da independência e da república. Morto o 

Tiradentes, esquartejaram-lhe o corpo e decapitaram-no. Com seu sangue 

escreveu-se a certidão do suplício. A cabeça do herói foi erguida num poste, 

em Vila Rica; os pedaços de seu corpo, salgados, foram expostos nos lugares 

que êle mais frequentava. A casa em que residia foi arrasada; e seus 

descendentes declarados infames (SILVA, 1956, p. 114) (grifo meu). 

 Apontar Tiradentes como precursor do processo de independência e da 

implementação da República está intrinsicamente ligado à tentativa de o autor tomá-lo 

como símbolo maior da liberdade brasileira - fundamentado por uma consciência 

identitária que, segundo as interpretações das narrativas aqui examinadas, já à época do 

fato em questão, havia se consolidado de maneira significativa. Nesse sentido, tomado 

como um marco fundamental à histórica formação de nossa identidade nacional, a 

condenação ou, na perspectiva proposta pelo autor, o sacrifício de Tiradentes teria 

correspondido a uma lição que,  

... duríssima e monstruosa, devida, em sua crueldade, mostrar aos brasileiros 

do vice-reino o perigo da rebeldia. Não conseguiu. Teve o infalível destino 

contraproducente de tôdas as injustiças e violências: serviu para que, na terra 

pátria, regada com sangue do mártir, mais depressa vicejasse a árvore da 

liberdade (SILVA, 1956, p. 114). 

Decerto, por serem compreendidos como um marco importante ao mencionado 

vicejar da “árvore da liberdade”, estes momentos finais que caracterizaram o desfecho da 

Conjuração de 1789 são representados não apenas pelas narrativas do texto principal, 
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mas, também, por alguns elementos da materialidade – dentre os quais deve ser destacada 

a imagem do quadro de Leopoldino Faria: 

Figura 59 – Conjuração mineira: a confirmação da sentença 

 

Fonte: SILVA, 1955, p. 113. 

Impressa em preto e branco e com dimensões que tomam, latitudinalmente, a 

extensão da página, o quadro apresentado pauta-se como uma proposta de representação 

de como teria sido o julgamento de Tiradentes. Nele, é possível observar, em destaque, a 

figura do alferes – que, acorrentado, parece estar pronunciando algo. Este 

pronunciamento pode ser percebido, por sua vez, através das expressões com as quais 

Tiradentes foi retratado. Mas, para além destas considerações, é inequívoco assinalar 

também que há uma evidente semelhança entre o ele e a figura, historicamente construída, 

de Jesus Cristo – situação que reforça uma suposta ideia de mártir em nome de um ideal 

de liberdade.  

 De certo modo, o processo de desenvolvimento deste ideal não tardou em se 

espraiar para outra região. Outro episódio respaldado pelo princípio republicano de 

liberdade foi a "Revolução Pernambucana" - irrompida, súbita e intensamente, em 1817. 

Deflagrada em um contexto marcado pela presença da Família Real no Brasil, ela teria se 

desencadeado, assim como os demais movimentos até aqui apresentados, a partir dos 

antagonismos entre brasileiros e portugueses. 
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 Conforme as narrativas contidas nos manuais, pouco antes do despontar desta 

revolução, havia um interesse por parte dos republicanos em emancipar o Brasil - o que 

justificava o surgimento de "associações secretas" que reuniam "(...) adeptos das idéias 

democráticas, e nas quais se tramava a revolução para a independência e a república" 

(SILVA, 1956, p. 115). Um dos principais destes adeptos era Domingos José Martins que, 

propagando "(...) os mais exagerados princípios liberais", organizou uma conspiração que 

teria sido precipitada por um incidente: 

... numa festa popular do Recife um oficial reinol, que insultara os brasileiros, 

tinha sido espancado por um preto, do regimento dos 'Henriques'. Houve 

grande agitação. E o governador, Caetano Pinto de Miranda Montenegro, tendo 

denúncia da conspiração mandou prender seus chefes. Nada aconteceu na 

prisão de Domingos Martins e alguns outros denunciados; mas o brigadeiro 

[português] Barbosa de Castro, entendendo censurar em têrmos ásperos os 

oficiais de seu regimento, o capitão Barros Lima (o 'Leão Coroado'), 

atravessou-o com a espada. Os militares portugueses fugiram (SILVA, 1956b, 

p. 115) (grifo meu). 

 Os protestos frente a este episódio promoveram um grande movimento que, nas 

perspectivas traçadas pelo autor, apresentariam uma natureza intensamente patriótica110. 

De acordo com o autor, os revoltosos haviam tomado Recife. Chegou-se a formar um 

governo provisório de caráter republicano e cujos ideais teriam atingido outras regiões 

como a Paraíba e o Rio Grande do Norte - sendo rapidamente reprimidos. 

 Consoante às considerações de Joaquim, pouco depois  

... estabeleceu-se o tribunal para o julgamento dos culpados; foi monstruosa 

sua ação, perseguindo não só os implicados no movimento, mas ainda as suas 

famílias. Foram enforcados, no Recife, Domingos Teotônio, o padre Pedro 

Tenório, o Capitão Barros de Lima e dezenas de outros; na Bahia foram 

fuzilados o padre Miguelinho, o Dr. Mendonça e Domingos José Martins 

(SILVA, 1956b, p. 117). 

 Este tom de indignação que, de certo modo, dialogava com as considerações de 

Rocha Pombo em sua História do Brasil, pode ser interpretado não apenas como um 

parecer de repulsa à violência em si, mas sim de aversão a uma violência específica que 

atua contra os ideais republicanos - os quais constituíam de maneira expressiva sua 

formação enquanto sujeito político como analisou Pinto Jr (2010). Nesse sentido, não 

causa espanto seu reconhecimento frente aos indivíduos envolvidos no fato apresentado, 

                                                           
110 Conforme apresentado: "Embalde o governador tentou ainda sufocar o movimento; as portas das prisões 

foram abertas; a turba em tumulto corria armada, aos gritos de 'Mata marinheiro! Viva a Pátria!" (SILVA, 

1956, p. 115) (grifo meu). 
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que haviam "(...) passado à imortalidade com a glória de mártires da liberdade da pátria” 

(SILVA, 1956b, p. 117). 

 Contudo, é válido ressaltar que apesar de seu posicionamento político, Joaquim 

Silva não deixaria de pontuar a importância de alguns sujeitos simpáticos ao modelo 

monárquico que, no bojo deste contexto, empreenderiam esforços na tão sonhada 

emancipação do Brasil - como, por exemplo, a figura de José Bonifácio. 

 Representado nos discursos sobre a história pátria como o "Patriarca da 

Independência Nacional" e "Defensor Perpétuo do Brasil", José Bonifácio de Andrada e 

Silva teria encaminhado os fatos "(...) de maneira a se tornar cada vez mais seguro o êxito 

da causa da independência" (SILVA, 1956b, p. 124), atuando de maneira expressiva sobre 

o "espírito do Príncipe D. Pedro". Este, por sua vez, apesar de protagonizar determinados 

fatos apresentados como marcos fundamentais à consolidação da independência - como 

o "Fico" e o "Grito do Ipiranga" -, não teria adquirido grandes considerações por parte do 

autor - sendo, no mais das vezes, lembrado por suas expressivas ações de repressão. No 

entanto, qual seria o motivo deste posicionamento? 

 É pertinente enfatizar aqui que, diferentemente de D. Pedro I, José Bonifácio era 

brasileiro e, deste modo, não descenderia diretamente de portugueses reinóis. Para além, 

graças aos seus esforços em favor da emancipação brasileira, o mesmo poderia ser 

interpretado como um sujeito consciente de si e de seu lugar de origem - o que nos levaria 

a pensar que tivesse um auto reconhecimento como parte do povo, ou seja, uma identidade 

com seu país. Logo, em vista destes pontos, não causa estranhamento a clara valorização 

de Joaquim Silva para com sua figura - ainda que este fosse simpático ao regime 

monarquista. 

Esta valorização se fundamenta, sobretudo, quando analisamos a materialidade do 

capítulo que trata da independência. Um dos aspectos que mais chama a atenção é o 

retrato do “Patriarca” impresso em preto e branco e que, localizado na parte superior da 

folha, estende-se longitudinalmente até a metade da página.  
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Figura 60 – Retrato de José Bonifácio  

 

Fonte: SILVA, 1955, p. 125. 

 Além disso, é possível verificar também algumas linhas prestadas na composição 

de uma legenda que propõem aprofundar um pouco mais a biografia de Bonifácio: 

José Bonifácio de Andrada e Silva, nascido em Santos a 13 de junho de 1763, 

doutorou-se em leis e filosofia na universidade de Coimbra, da qual foi 

professor; percorreu quasi tôdos os países da Europa em viagem científica, 

correspondendo-se com os mais notáveis cientistas do Velho Mundo; voltando 

à pátria após 36 anos de ausência, continuou seus estudos prediletos em S. 

Paulo. Depois da revolução liberal de 1820 no Porto, foi eleito vice-presidente 

da província natal; daí veio retirá-lo o príncipe regente para fazer parte do 

ministério onde sua ação iria consagrá-lo o ‘Patriarca da Independência 

Nacional’ (SILVA, 1955, p. 125). 

Outra figura de destaque no contexto do governo monarquista, segundo Joaquim 

Silva, foi o padre Diogo Antônio Feijó. Apresentado como um estadista de grande 

civismo e exemplar probidade (SILVA, 1956b), ele atuou como ministro da justiça à 

época do primeiro período regencial e, posteriormente, como regente uno - de 1835 a 

1837. Responsável pela criação da Guarda Nacional, em 1832, com vistas à defesa do 
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país, ele teria salvado o Brasil "(...) da anarquia que o ameaçava (...)111" (SILVA, 1956b, 

p. 145) - empenhando esforços, de maneira significativa, na manutenção do Estado 

enquanto uma unidade nacional. 

 Esta clara preocupação em relação à mencionada preservação da unidade do país 

é um fator que, aqui, se interpreta como uma justificativa à valorização de sua figura por 

parte de Joaquim Silva – reconhecimento que se alicerça, sobretudo, no emprego de seu 

retrato no capítulo sobre o governo regencial:  

Figura 61 – Retrato de Diogo Antônio Feijó 

 

Fonte: SILVA, 1953, p. 143. 

Ao que se pode interpretar dos discursos até aqui analisados é que defender a 

unidade brasileira corresponderia a se dispor em favor da salvaguarda da própria 

identidade nacional - sendo, portanto, Feijó um sujeito fundamental à compreensão da 

história pátria. 

 Para além de Feijó, outro sujeito que é apontado como um grande estadista é o 

próprio imperador D. Pedro II. Retratado como um homem ilustre, de grandes virtudes e 

                                                           
111 Aqui, é provável que o autor esteja se referindo aos conflitos políticos internos do país ou, também, ao 

movimento restaurador conhecido como a "Revolta dos Cabanos". 
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de uma inescrupulosa probidade (SILVA, 1953), seu reinado teria sido marcado por uma 

expressiva liberdade que caracterizaria seu governo, segundo as palavras de Joaquim, 

como uma verdadeira "democracia coroada".  

Conduto, é importante assinalar aqui que tais considerações não foram 

mobilizadas pelo texto principal, constituindo-se como narrativa nos elementos da 

materialidade do capítulo que aborda o “Segundo reinado”. Dentre estes elementos, vale 

destacar, a título de exemplo, a importância da seção “Leitura” - que buscou, de maneira 

incisiva, legitimar a ideia de que Pedro II 

... era um homem de grandes virtudes, generoso, modesto, duma escrupulosa 

probidade.  

Por discordar muitas vezes de seus ministros, increpavam-no de abusar do 

poder pessoal e de querer fazer prevalecer suas ideias: entretanto, era 

conhecida sua tolerância pelas opiniões alheias e geralmente se louvava seu 

grande amor à justiça. Amava o estudo e sua vasta cultura granjeou-lhe a 

reputação do erudito: ‘um filósofo, um sabedor, que, mesmo caluniosos, de 

inimigos do regime à sua pessoa, não se defendia deles; mas não perdoava, em 

seu zelo moralizador, o peculato ou qualquer forma de deshonestidade; assim, 

‘não promovia os juízes de equívoca reputação, os empregados de suspeita 

moralidade, os oficiais de fama duvidosa. E a nenhum preteria em 

consideração pelas suas críticas ou opinião; disse-se mesmo que o ‘Império 

fundou principalmente a liberdade’.  

Acusam-no de duas culpas: a de não ter evitado a política intervencionista do 

Império nos Estados do Prata, imposta, entretanto, pelas condições daqueles 

próprios estados; e a de não haver cuidado bastante do exército. Todavia, o 

presidente argentino Mitre, julgou o Brasil de Pedro II uma democracia 

coroada. (SILVA, 1955, p. 182).  

Nessa lógica, em vista destes comportamentos e valores, D. Pedro II teria não 

somente contribuído significativamente para a construção do Estado brasileiro, como 

também empenhado esforços para a manutenção de sua unidade desde os primeiros 

momentos de seu governo.  

 É nesta circunstância que desponta, inclusive, a figura de Luiz Alves de Lima - o 

Duque de Caxias -, que atuou, sob as ordens do referido imperador, contra o movimento 

irrompido no Maranhão112. Tomado pelo autor como uma das figuras mais nobres de 

nossa história (SILVA, 1953), Caxias teria realizado, segundo as narrativas, algumas das 

"maiores glórias militares do Brasil" em solo nacional: a pacificação "(...) das províncias 

agitadas pelas revoluções dos primeiros tempos do Império (...)" (SILVA, 1956b, p. 154) 

                                                           
112 O movimento em questão correspondeu à revolta liderada por Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, 

intitulada como Balaiada. 
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- em um período no qual, segundo as palavras do autor, a unidade nacional ainda 

periclitava. Dominando os movimentos "anarquizadores", ele 

... reprimia as sedições e revoltas pela fôrça de suas armas jamais derrotadas; 

mas sempre procurava não humilhar o vencido nessas deploráveis lutas de 

irmãos, alcançando-lhes, em regra a anistia para que todos colaborassem na 

obra pacífica da grandeza da pátria unida (SILVA, 1956, p. 153) (grifos 

meus). 

Esta alegada representação de soberania da pátria unida a partir dos esforços de 

Caxias apoiava-se, de maneira expressiva, não apenas nas considerações apresentadas 

pelo texto-base, como também em muitos dos paratextos específicos da materialidade. 

Algumas das notas de rodapé, enalteciam o tom de seus discursos nacionalistas e morais 

aos soldados que comandavam, enquanto outras assinalavam, com apreço, seu caráter de 

homem exemplar – como no caso da que mobilizava as considerações de Capistrano de 

Abreu, contidas no seus Ensaios e Estudos:  

De tal espírito dão ideia as palavras que a seus soldados dirigiu em 

proclamação quando, em 1851, comandava o exército contra Oribe: ‘Não 

tendes, no Estado Oriental, outros inimigos senão os soldados do general D. 

Manuel Oribe, e êsses mesmos, enquanto, iludidos empunham armas contra os 

interesses da pátria. Desarmados ou vencidos, são americanos, são nossos 

irmãos, e como tais, os deveis tratar. A verdadeira bravura do soldado é nobre, 

generosa e respeitadora dos princípios de humanidade. A propriedade de quem 

quer que seja, nacional ou estrangeiro, amigo ou inimigo, é inviolável e 

sagrada, e deve ser tão religiosamente respeitada pelo soldado do exército 

imperial como a sua própria honra. O que, por desgraça, a violar, será 

considerado indigno de pertencer às fileiras do Exército, assassino da honra e 

da reputação nacional e, como tal, severa e inexoravelmente punido’ 

(CAPISTRANO, 1932 apud SILVA, 1955, p. 155).   

Para além das notas de pé de página, é possível sublinhar, ainda, o papel da 

imagem que retrata Caxias, cuja legenda não apenas busca apresentá-lo como também 

ressaltar sua notoriedade como um verdadeiro pacificador em prol da união do país: 
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Figura 62 – Retrato do Duque de Caxias  

 

Fonte: SILVA, 1955, p. 154. 

Nota-se, então, que este conjunto de aspectos que caracterizam a representação da 

figura de Caxias evidencia não apenas seu já mencionado caráter pacífico, como também 

a importância desta posição à manutenção da união da pátria. 

 Esta mesma ideia de união, apresentava-se também nas narrativas a respeito da 

figura de Irineu Evangelista de Sousa, o barão de Mauá. Visto como um verdadeiro 

promotor do progresso brasileiro, ele teria contribuído de maneira significativa ao 

desenvolvimento econômico do país. Segundo Joaquim, Mauá teria resolvido todos, ou 

quase todos, os problemas econômicos que o país enfrentava, sendo possível perceber 

"(...) um quadro assombroso de unificação nacional na cabeça de um só homem, o Caxias 

de nossa unidade econômica" (SILVA, 1956, p. 176). 

 É pertinente observar que as considerações realizadas a respeito da importância 

de Mauá à manutenção da unidade nacional tangenciam, assim como no que diz respeito 

às considerações sobre a construção da unidade pan-americana no governo Roosevelt, a 

questão do caráter material desta unidade - que, no caso brasileiro, se impulsionaria, de 

acordo com Joaquim, por uma série de melhoramentos que demarcariam os caminhos do 

progresso nacional. Dialogando com as próprias considerações do Barão de Mauá em sua 
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Obra dedicada pelo autor aos moços do Brasil para que se eduquem na admiração de 

um grande homem, virtuoso na fortuna, heróico na adversidade, Joaquim assinalou como 

exemplos do notório desenvolvimento nacional o caso do 

... gás do Rio de Janeiro e de outras cidades, o Canal do Mangue, os costumes 

modernos, as fábricas de tecidos, a fundição e a construção naval em Niterói, 

os engenhos aperfeiçoados de açúcar, as 'indústrias que podiam medrar sem 

grandes auxílios', os transportes urbanos e marítimos, a colonização 

estrangeira, a nossa civilização enfim (MAUÁ apud SILVA, 1956b, p. 183). 

 Tal noção de civilização carrega consigo, sem dúvida, a ideia de uma nação 

moderna, cujo referido progresso estaria marcado não apenas pelas atuações de Mauá, 

mas de muitos outros sujeitos - que, inclusive, estiveram alinhados à causa 

abolicionista113.  

 É válido pontuar que as considerações de Joaquim sobre a campanha abolicionista 

mobilizada pelos republicanos também traz à tona, em certa medida, um sentimento de 

orgulho à pátria, visto que, segundo o autor, a vitória caracterizada pelo fim da escravidão 

legitimaria a já manifesta "grandeza do povo brasileiro" - como também reconheceria o 

próprio imperador do Brasil, frente à promulgação da Lei Áurea em 1888: 

... alguns dias prolongaram-se no Brasil as testas em regozijo pelo grande 

acontecimento. Por tôda parte a notícia da abolição causou contentamento; em 

Buenos Aires uma multidão de 40.000 pessoas, tendo à frente dois ex-

presidentes na nação amiga, Sarmiento e Mitre, foram demonstrar seu júbilo 

em frente à nossa legação; o Imperador, que se achava gravemente enfêrmo 

na Europa, recebeu emocionado a grata nova, proclamando a grandeza do 

povo brasileiro (SILVA, 1956b, p. 169) (grifo meu).  

 Por certo, a postura de D. Pedro II frente à campanha abolicionista é a mesma que 

se observa em relação àquela diante a proclamação da república - ou seja, de pacificidade. 

Conservando um tom saudosista em relação à figura do Imperador, a transição da 

monarquia para a república é narrada como resultado de um processo sem conflitos ou 

grandes dificuldades que mantém coeso a unidade da nação.  

 Para além dos envolvidos diretamente neste fato, outros sujeitos contribuiriam a 

esta manutenção, como o já citado Barão de Rio Branco - que, nos manuais de História 

do Brasil, é abordado no capítulo referente ao "Brasil Contemporâneo" e recebe, assim 

                                                           
113 Com destaque, aqui, para Castro Alves, Joaquim Nabuco e Bernardo Guimarães - lembrados por 

Joaquim como importantes promotores, dentre outros, do desenvolvimento cultural notado no Brasil-

Império. 
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como nos manuais de História da América, diversos louvores por seus feitos em defesa 

dos limites do país e por sua simpatia ao pan-americanismo.   

 Mas, para além de Rio Branco, no que toca às questões ligadas à unidade e 

identidade do país, chama a atenção dispensada pelo autor ao governo de Getúlio Vargas 

- mais especificamente seu posicionamento frente à "ameaça comunista" deflagrada em 

1935: 

... em novembro de 1935, vários elementos civis e militares fanatizados pelo 

comunismo levantaram-se em armas no Rio, em Pernambuco e outros pontos 

do Nordeste: os inimigos da pátria e da civilização cristã foram dominados; 

mas para vencê-los foi mister o sacrifício heróico de muitas vidas” (SILVA, 

1956b, p.202) (grifos meus).  

 Ao tomar os comunistas envolvidos no levante em questão como verdadeiros 

"inimigos da pátria e da civilização cristã", Joaquim Silva traz à tona a ideia de que estes 

sujeitos buscaram promover um verdadeiro atentado contra a nação brasileira114 - que, 

certo é, teria sido contido graças às atuações das forças armadas, marcando assim o 

heroico sacrifício de alguns soldados pela defesa dos valores que caracterizavam a 

unidade nacional. Mas, além de assinalar um juízo de valor sobre um passado recente, 

interpreta-se aqui que estas narrativas evidenciam também o próprio posicionamento 

político-ideológico do autor frente às circunstâncias que marcavam a contemporaneidade 

da publicação de suas obras: a Guerra Fria. 

 Para mais, ressalta-se também que heroicos teriam sido ainda os sacrifícios dos 

brasileiros que lutaram na segunda guerra mundial e que buscaram honrar o nome do 

Brasil, se vingando da "afronta" das nações do Eixo realizadas ao nosso país - afronta que 

teria justificado, inclusive, sua já problematizada entrada "forçada" no conflito em 

questão. Dialogando com as considerações do Marechal Mascarenhas de Morais, contidas 

em seu livro A F.E.B. pelo seu comandante, Joaquim Silva defende que aos soldados 

                                                           
114 Com efeito, não seria demais destacar que a postura de Joaquim pode estar fundamentada em sua própria 

formação enquanto cristão católico. Tomando como exemplo o posicionamento dos intelectuais católicos - 

que, apesar de se posicionarem contra as ideias defendidas pelos “renovadores da educação” nos debates 

sobre o ensino secundário, apoiaram juntamente com estes o pan-americanismo e a instituição da disciplina 

de história da América (DIAS, 1997) -, é válido ressaltar a presença de um discurso anticomunista, que 

enxergava o comunismo como um verdadeiro impasse à manutenção de nossa identidade nacional e, 

portanto, um problema à consolidação de nossa unidade enquanto nação. Nesse sentido, a hipótese que aqui 

se defende é a de que havia, por parte de Joaquim Silva, certa afinidade com as ideias defendidas por estes 

sujeitos – justificando, portanto, o tom de sua narrativa. Contudo, para além destas considerações, torna-se 

pertinente observar também que desde a década de 1930 – e, mais especificamente, a partir do fato 

conhecido como Intentona Comunista, de 1935 – havia uma preocupação em relação ao suposto perigo que 

o comunismo apresentava à consolidação do projeto identitário nacional (REZNIK, 1992) - logo, seria 

inequívoco assinalar que a postura do autor também se fundamenta por esta permanência. 
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mortos em batalha, "(...) já se alinharam pela bravura e origem comum, às cinzas dos 

heróis patrícios que, no passado, morreram pela honra e soberania do Brasil" (SILVA, 

1956b, p. 208). 

 Com efeito, o sacrifício da própria vida pela legitimação de um bem maior - neste 

caso, a garantia da já mencionada soberania do país -, marca, sem dúvidas, a plenitude de 

um discurso nacionalista que busca legitimar o patriotismo em seus leitores - 

reconhecendo, não apenas os esforços máximos daqueles que se empenharam à 

preservação e honra da unidade brasileira, como também tomando estes sujeitos como 

verdadeiros modelos à causa nacional115. 

 Entretanto, para além das narrativas que endossam a importância destes sujeitos à 

promoção da identidade nacional, certo é que os manuais de Joaquim Silva pontuam, 

ainda, os feitos daqueles que impulsionaram o progresso do país - cujas narrativas são 

compreendidas aqui como outra estratégia voltada à legitimação de nossa suposta 

soberania. Assim, abordados como temas principais no último capítulo dos manuais de 

História do Brasil, os avanços notados nos mais distintos âmbitos da sociedade, no 

decorrer do período republicano, assinalam fundamentalmente uma tentativa do autor em 

despertar em seus leitores o amor à pátria.  

 Empregando, por exemplo, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), Joaquim ressaltou, dentre outras coisas, nosso vultoso crescimento populacional 

- pontuando-o como o maior da América Latina. No tópico voltado à apresentação do 

"Progresso geral", o autor destaca que foi notável  

... o progresso do Brasil nas últimas décadas. Tendo, no início da república, 

uma população de cerca de quinze milhões de habitantes, conta hoje mais de 

cinquenta milhões, sendo assim a mais populosa das nações latinas. Na 

imensidade de seu território surgiram dezenas de novas cidades, muitas das 

quais alcançavam logo numerosa população, e se apresentavam dotadas de 

todos os principais recursos da civilização (SILVA, 1955, p. 213) (grifo meu). 

De certo modo, a ideia desta anunciada imensidade territorial sustentava-se, ainda, 

em alguns elementos paratextuais – como as notas de rodapé, que apontavam, dentre 

outras coisas, que "(...) o Brasil é o quarto país do mundo; nêle poderiam caber todas as 

                                                           
115 Estes referidos esforços podem ser compreendidos como meios sacrificantes para defender a sua 

independência e integridade de nossa unidade, como bem pontuou Reznik (1992). 



176 
 

nações da Europa com seus 10.500.000 Km², ou todos os países europeus menos a Rússia" 

(SILVA, 1955, p. 213). 

Para mais, outros destes paratextos também acentuam os discursos sobre os 

avanços notados na economia como, por exemplo, a histórica supremacia brasileira na 

produção cafeeira - cujas riquezas proporcionaram o desenvolvimento de cidades bem 

estruturadas116 -; a grandeza na produção de outras culturas - como algodão, cacau, fumo, 

minerais e outros -; o avanço das indústrias têxteis - protagonizado por Rui Barbosa -; e 

o surgimento da indústria "pesada" - com a siderurgia e a exploração petrolífera. Também, 

nas "vias de comunicação", há os avanços na criação e ampliação das redes ferroviárias; 

no desenvolvimento das estradas rodoviárias; o aperfeiçoamento dos portos; e o da 

aviação nacional.  

 Na cultura, este progresso teria se dado, por exemplo, nos esforços de ampliação 

do ensino secundário; na literatura - através dos trabalhos de Olavo Bilac; Alberto de 

Oliveira, Raimundo Correia, Vicente de Carvalho, Cruz e Souza e Alfonsus 

Guimaraens117 -; na historiografia nacional - com as pesquisas de Capistrano de Abreu, 

Rocha Pombo e Oliveira Lima -; e na ciência - com os feitos de Osvaldo Cruz118, Carlos 

Chagas, Artur Neiva, Barbosa Rodrigues, Vital Brasil, Miguel Couto e Santos Dummont.  

Com efeito, este conjunto de avanços notados nos mais diversos âmbitos da 

sociedade brasileira encerra as considerações de Joaquim Silva sobre o processo histórico 

desencadeado no país. Como pôde ser observado, suas narrativas não se limitaram apenas 

a apresentar uma história nacional – marcada por fatos e sujeitos tomados como tópicos 

fundamentais -, mas, igualmente, buscaram veicular a história da própria identidade 

nacional brasileira – apresentada como algo espontâneo, naturalmente constituído no 

decorrer do tempo. 

                                                           
116 "Dentre outras cidades criadas na república notam-se duas capitais, Belo Horizonte (Minas) e Goiânia 

(Goiás). A prosperidade da grande lavoura do café determinou rápido progresso das regiões por onde ela 

se propagava. O impetuoso avanço da cultura cafeeira, o 'rush' do café, como assinalou P. Calmon (H. B., 

III, 193) 'fez surgir povoados que em cinco anos se transmudaram em cidades, com o seu banco, a sua 

catedral, a sua usina hidro-elétrica, o seu mercado, a sua praça de jardim e coreto, o cinema, o ônibus, o 

hospital, o clube e a escola grande...'. Exemplo típico de tal fato é, entre muitos outros, o caso de Marília, 

no Estado de São Paulo: cerca de dez anos apenas depois de fundada, tornava-se um dos principais 

municípios agrícolas do Estado, com 2600 propriedades rurais" (SILVA, 1955, p. 213). 
117 Interpretados como grandes brasileiros "(...) com maior sentimento de brasilidade, interessando-se mais 

pelas nossas tradições, pelas investigações da história pátria" (SILVA, 1955, pp. 217-218).  
118 Lembrado pelo autor como um “sábio” mundialmente conhecido.   
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Nesse sentido, levando em conta o percurso empregado pelo autor para a 

construção da lógica que fundamenta a historicidade do processo de formação da 

brasilidade, pode-se perceber que Silva opta em partir da constituição do povo para, 

posteriormente, fundamentar o início da identidade nacional. Não à toa, ele se envereda, 

à princípio, pelos caminhos da miscigenação étnico-racial no período colonial, traçando 

as características da matriz da sociedade brasileira, para, em seguida, traçar os primeiros 

delineamentos do sentimento de pertencimento – promovido, de fato, em meio às 

circunstâncias das invasões holandesas e dos movimentos nativistas. 

Estes movimentos foram apresentados pelo autor como fatos que se 

desencadearam a partir de uma constante legitimação do sentimento de pertencimento – 

marcando, cada vez mais, a ratificação da ideia do “nós” e “eles”. Tais concepções, cuja 

constituição de um é estreitamente imbricada ao outro, justificaram, portanto, a promoção 

dos episódios que, de certo modo, são apresentados como fatores que antecedem e 

prenunciam o processo de independência do país. 

Desencadeada a emancipação do Brasil, caberia então a manutenção da identidade 

nacional consolidada com a formação do Estado nacional – aspecto que, segundo Joaquim 

Silva, teria se desdobrado de maneira efetiva com as atuais de sujeitos 

imprescindivelmente preocupados com a conservação da unidade do país. Esta idealizada 

unidade nacional seria garantida, sobretudo, com a proclamação do regime republicano 

no final do século XIX, endossando, através do constante desenvolvimento econômico, 

cultural e científico, a ideia da soberania nacional - instituída desde a independência. 

De certo modo, é importante salientar que a legitimação das representações a 

respeito desta soberania brasileira pautava-se como uma finalidade a ser atingida não 

apenas pelas significações contidas nos livros de História do Brasil, como também por 

meio das obras voltadas à disciplina de História da América. Aqui, a declarada 

imperiosidade brasileira seria lembrada com o propósito de garantir o lugar do Brasil na 

história continental – não à toa, as obras de Joaquim salientavam: 

Pôsto em comparação com o grupo de países colonizados pela Espanha e com 

os dois grupos de colônias que foram o ponto de partida para a formação dos 

Estados Unidos, o Brasil nada lhes fica a dever como nacionalidade 

perfeitamente constituída, material e espiritualmente preparada para a 

incorporação à civilização ocidental (SILVA, 1954, p. 72).  
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Este “pé de igualdade” apresentado por Joaquim seria endossado, sobretudo, pela 

lógica que fundamentava os discursos do pan-americanismo – apresentado, conforme já 

pontuado, como uma aspiração das nações do Novo Mundo. Idealizada pelos Estados 

Unidos desde o século XIX, a identidade pan-americana se estabeleceria, como pôde ser 

verificado, a partir de uma noção de cooperação entre as nações. O Brasil, representado 

como um país que sempre empenhou esforços para a legitimação da lógica pan-

americanista, acaba sendo apresentado como uma nação exemplar, alinhada aos preceitos 

norte-americanos que circunscrevem o projeto identitário do continente – graças, é válido 

lembrar, à suposta cordialidade do homem brasileiro. 

Por corresponder, nas considerações apresentadas por Silva, a um aspecto peculiar 

da identidade brasileira, a análise conjunta dos títulos de História do Brasil e História da 

América nos revela que, em certa medida, os primeiros mobilizariam uma narrativa 

preocupada com a formação da brasilidade e os segundos apresentariam um discurso 

voltado não apenas ao endosso da identidade pan-americana, mas também para reafirmar 

os valores  da identidade nacional.  

Por certo, isso permite afirmar então que há uma valorização maior da identidade 

brasileira quando comparada ao pan-americanismo – situação que se justificaria, não 

apenas pelas informações contidas no texto principal, mas também nos aspectos da 

materialidade de algumas das obras analisadas, como, por exemplo, no caso das capas 

dos livros da década de 1950:  
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Figura 63 – Capa e quarta-capa de História da América 

 

Fonte: SILVA, 1953. 

Figura 64 – Capa e quarta-capa de História do Brasil 

 

Fonte: SILVA, 1955.  

O que poderia explicar a presença de ilustrações que remetem à história nacional, 

não apenas na composição da visualidade das capas dos títulos de História do Brasil, mas 

também nos de História da América? A leitura que se faz disso é a que se fundamenta na 

intencionalidade de ressaltar a importância do nacional sobre o continental – sendo A 

História da América empregada como uma representação para a reafirmação da 

brasilidade. 
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3.2. A soberania dos cânones e a permanência da tradição: brasilidade e pan-

americanismo nas páginas de História do Brasil e História da América de Antônio 

José Borges Hermida 

Tal como os manuais de Joaquim Silva anteriormente analisados, os livros 

didáticos de História do Brasil e História da América de Antônio José Borges Hermida 

seguiram, certo é, os cânones dos programas curriculares oficialmente estabelecidos. 

Contudo, é importante destacar que suas apropriações se distinguiram, de maneira 

significativa, daquelas levadas a cabo por Joaquim - trazendo à tona, então, outra 

configuração para as narrativas que tomavam como finalidade legitimar a formação e a 

manutenção da brasilidade e do pan-americanismo. Mas, como estes discursos se 

apresentam? 

Tratado como o primeiro tópico das abordagens propostas em "A América 

contemporânea", o pan-americanismo foi apresentado por Borges Hermida como uma 

"(...) política de solidariedade continental entre as nações americanas" que, segundo o 

autor, 

... tem-se fortalecido com a consciência de que os americanos são filhos do 

mesmo continente e estão irmanados por interesses comuns. O mais 

importante desses interesses é a defesa continental e deu origem à chamada 

Doutrina Monroe... (HERMIDA, 1959a, p. 207) (grifos meu). 

 Em vista destas colocações, diferentemente do que se verificou nas representações 

de Joaquim, Hermida não trata o pan-americanismo como uma "aspiração", mas sim 

como uma política fundamentada por uma consciência que se sustentaria pelo sentimento 

de pertencimento ao continente. Este pertencimento, compreendido aqui como uma 

identidade, estaria embasado pela premissa de irmandade entre as nações americanas - 

legitimada por interesses comuns, dentre os quais deve ser destacado a necessidade de 

promoção da defesa continental. Para além, esta defesa teria dado origem à Doutrina 

Monroe - que, segundo constam nos manuais, nasceu 

... de uma simples mensagem que, em 1823, o presidente [norte-americano 

James] Monroe enviou ao Congresso. Nesse documento ficou estabelecido que 

qualquer agressão de potência estrangeira a uma nação da América seria 

considerada como um ato de hostilidade aos Estados Unidos. Dêsse modo, a 

grande república do norte, por ser a nação mais poderosa, tomava a 

incumbência de proteger o continente (HERMIDA, 1959a, p. 207) (grifo meu). 

 É interessante enfatizar que as representações criadas pelo autor evidenciam, 

assim como Joaquim Silva, que a necessidade de defesa do continente é o que dá origem 
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à Doutrina Monroe. Contudo, a referida declaração de Monroe teria origem direta na 

autoconsciência de irmandade entre as nações americanas e não como resultado das 

ameaças estrangeiras da Rússia ou Espanha – como sugeriu as narrativas de Joaquim. 

Nessa lógica, é como se este sentimento de identidade se constituísse antes mesmo de 

qualquer política ou preceito e que os Estados Unidos tivessem se antecipado a qualquer 

nação para garantir a manutenção deste. Logo, defende-se aqui que foi buscando valorizar 

esta antecipação norte-americana que o autor traçou uma relação direta entre a Doutrina 

Monroe e a definição de pan-americanismo - ainda que, em certa medida, ele reconheça 

e pontue, muito brevemente, a tentativa de Simon Bolívar à legitimação desta política 

continental: 

Antes, porém, de surgir a Doutrina Monroe, já Simão Bolívar havia planejado 

a reunião de todas as repúblicas da América num congresso que devia reunir-

se no istmo do Panamá. Pensava o grande venezuelano que, por esse meio, 

seria possível manter a paz e a defesa do continente. A célebre Assembleia do 

Istmo só se reuniu em 1826, e embora tenham sido convidados todos os 

Estados americanos, apenas quatro compareceram: Colômbia, Peru, México, 

América Central, que nessa ocasião constituía um só Estado (HERMIDA, 

1959a, p. 207) (grifos meus). 

Estas considerações se ratificam, sobretudo, através dos elementos que constituem 

a materialidade do livro – como, por exemplo, as seções “Resumo” e “Questionário” 

então sugerem: 

Figura 65 – Resumo e Questionário sobre a “América Contemporânea” 

 

Fonte: HERMIDA, 1959a, pp. 210-211.  
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Decerto, analisando-se o primeiro destes elementos paratextuais, é possível 

perceber que o tópico “As origens do pan-americanismo” é marcado pela presença da 

“Doutrina Monroe e as idéias de Bolívar” – o que significa, portanto, que pensar na 

política pan-americanista requer levar em conta ambas as questões. Contudo, a leitura da 

materialidade deste elemento paratextual, ou seja, a forma como suas informações estão 

organizadas, possibilita ressaltar certa importância dada à iniciativa de Monroe em 

relação às propostas de Bolívar – isso porque a mencionada Doutrina é lembrada como 

um primeiro aspecto que marca a origem da identidade pan-americana, enquanto às 

pretensões de Simon são colocadas como um segundo elemento. 

 Esta pontuada importância também se torna perceptível no questionário então 

mobilizado, visto que a ordenação das primeiras perguntas possibilita ao aluno pensar 

numa relação direta entre o pan-americanismo e a Doutrina Monroe – respectivamente, 

temas da primeira e segunda pergunta – e, posteriormente, numa contribuição de Bolívar 

- conteúdo esperado para a resolução do terceiro questionamento.  

Sem tecer mais considerações a respeito destes episódios, Hermida não tardou em 

destacar que a discussão dos mencionados “interesses comuns” - ou seja, a manutenção 

da paz e a defesa do continente - se desencadearia, a partir do final do século XIX, através 

das conferências pan-americanas. Mas, para além destes apontamentos, chama a atenção 

a apreciação do autor em ressaltar um dos principais resultados destas conferências - a 

questão da política de arbitramento: 

Um dos mais benéficos resultados dessas conferências foi a adoção 

generalizada do arbitramento para solucionar os conflitos que possam ocorrer 

entre as democracias. Pelo arbitramento os Estados em discórdia recorrem à 

intervenção de um outro, que serve como mediador ou árbitro. Desse modo as 

questões internacionais podem ser resolvidas pacificamente, sem o extremo 

recurso da guerra, que deixa profundos ressentimentos e tanto abala o 

progresso econômico das nações (HERMIDA, 1959a, p. 208) (grifos meus). 

 A respeito destas considerações, um dos primeiros aspectos a ser ressaltado é o 

enaltecimento destes métodos pacíficos para a resolução dos possíveis conflitos entre as 

nações continentais, que pode ser visto como uma estratégia voltada à promoção de uma 

ideia de superioridade da América em relação à Europa - o que, decerto, poderia 

contribuir para o próprio despertar do sentimento de orgulho e pertencimento que 

fundamentam a identidade pan-americana.  
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Sobre esta questão, mais uma vez a materialidade tem seu papel como elemento 

de legitimação das ideias promovidas pelas obras, visto que na seção “Leitura”, por 

exemplo, localizada no último “ponto” que trata das “Democracias americanas: evolução 

política”, a declarada superioridade é fundamentada  pelo emprego das reflexões de André 

Maurois  – que destaca que promovendo-se um "(...) julgamento imparcial deve 

reconhecer que de 1787 a 1940 a América proporcionou a seus habitantes mais paz, 

estabilidade e felicidade do que as grandes nações europeias" (MAUROIS, 1940 apud 

HERMIDA, 1959a, p. 219) (grifo meu). 

 Para mais, outro ponto a ser destacado é a presença de uma lógica liberal pautada 

na necessidade de manutenção da paz para um adequado progresso econômico. Tomado 

por Hermida como outro "interesse comum" entre as nações do continente, este progresso, 

assinalado pela expansão econômica e comercial dos Estados, se constituiria também 

como um elemento indispensável ao "(...) sentimento de amizade entre as democracias, o 

que tem afastado o perigo dos conflitos armados, que na Europa são tão frequentes" 

(HERMIDA, 1961, p. 202). 

 Decerto, não seria demais afirmar que este sentimento de amizade fundamenta a 

política de solidariedade continental idealizada pelo projeto de formação de uma 

identidade pan-americana. Contudo, segundo o autor, esta mesma política dava aos 

Estados Unidos "(...) uma posição de relevo em relação às outras repúblicas americanas" 

(HERMIDA, 1959a, p. 208) - fato que teria se modificado apenas com a presidência de 

Franklin Delano Roosevelt, representado como um sujeito dotado de bons propósitos e 

com um temperamento amigável. 

Na Conferência Pan-americana, que se reuniu em Buenos Aires, Roosevelt 

reafirmou solenemente que todas as repúblicas agiriam, nas relações 

internacionais, em condições de igualdade, com os mesmos deveres e 

obrigações. Foi, portanto, esse presidente quem desfez a impressão de 

superioridade dos Estados Unidos. Conquistou assim a confiança de todos os 

outros Estados americanos nos bons propósitos da grande nação e inaugurou 

uma nova fase do pan-americanismo com a política que se chamou ‘de boa 

vizinhança' (HERMIDA, 1959a, p. 208) (grifos meu). 

 Esta referida inauguração de um novo momento do pan-americanismo e a 

consequente conquista, por parte dos Estados Unidos, da confiança dos demais países do 

continente, nos leva a entender que até o início do governo Roosevelt a política de 

solidariedade se pautou como uma política vacilante marcada por uma “impressão de 

superioridade” norte-americana – e não pelo “imperialismo”, como então acentuou 
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Joaquim Silva. Isso significa que, na conjuntura de circulação dos livros aqui analisados, 

esta nova política se fazia efetiva, tornando a própria constituição da identidade pan-

americana supostamente mais bem-sucedida. 

 Além disso, pontua-se que a mencionada lógica de igualdade reforça, em certa 

medida, a idealizada estabilidade das relações internacionais - o que legitima, de certo 

modo, os valores de solidariedade, harmonia e amizade que teoricamente seriam aderidos 

pelas nações do continente. 

 Decerto, assim como apresentaram as narrativas de Joaquim Silva, as 

representações de Borges Hermida sobre esta adesão dos demais países à lógica pan-

americanista coloca o Brasil como o principal simpatizante dos valores então difundidos. 

Isso, por sua vez, se torna bem claro ao passo que o autor lega, no mesmo capítulo em 

que se aborda a questão pan-americana, uma seção específica voltada à abordagem sobre 

"O Brasil e o arbitramento" – questão que, mais uma vez, ressalta a importância da 

materialidade na autenticação das intencionalidades da obra.  

Figura 66 – A fotografia de Franklin D. Roosevelt. 

 

Fonte: HERMIDA, 1959a, p. 209. 
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Apresentado pelo autor como uma nação com notória assiduidade nas 

conferências pan-americanas, o Brasil teria reafirmado seus propósitos de solidariedade 

continental desde as primeiras reuniões então promovidas. Dentre estas, destacando a 

terceira conferência, sediada em 1906 na cidade do Rio de Janeiro, chama a atenção o 

suposto protagonismo do Barão de Rio Branco - que teria elevado o Brasil no conceito 

dos outros países americanos e foi "(...) um dos mais ardorosos defensores do 

arbitramento" (HERMIDA, 1959a, p. 209). 

 Segundo o autor, o Brasil teria recorrido muitas vezes a este recurso para a 

resolução dos conflitos de fronteiras com outros países vizinhos - mas, certo é, não há 

qualquer exemplo a respeito desta situação no bojo de afirmação do discurso em 

questão119. Há, na realidade, a menção de duas ocasiões, "(...) durante o período 

republicano, o Brasil serviu como mediador e conseguiu, depois de intenso trabalho 

diplomático, restabelecer a paz na América do Sul" (HERMIDA, 1959a, 210):  

Na primeira vez foi durante o conflito entre o Peru e a Colômbia que teve como 

causa a ocupação da cidade de Letícia pelos peruanos.  

Mais grave, porém, foi a guerra do Chaco, em 1932. Foi tentada, sem 

resultados, a pacificação dos países beligerantes: de nada valeram os bons 

ofícios das repúblicas vizinhas, dos Estados Unidos e até a própria Liga das 

Nações.  

Em 1935, quando esteve em Buenos Aires, o presidente Getúlio Vargas 

decidiu, com o presidente da Argentina, uma ação conjunta para, pela décima 

vez, tentar conseguir a paz.  

As conferências com os representantes do Paraguai e da Bolívia foram longas 

e difíceis. Finalmente, em junho de 1935, as duas repúblicas concordaram em 

assinar um documento em que consideravam terminada a guerra. Essa vitória 

diplomática deu ao Brasil extraordinário prestígio em toda a América 

(HERMIDA, 1961, pp. 202-203) (grifo meu). 

 Este "extraordinário prestígio" reforça a hipótese aqui defendida de que, nas 

representações de Borges Hermida, assim como em Joaquim Silva, há, em certa medida, 

uma supervalorização do Brasil na história da América - que se justificaria por seu 

importante papel de promotor da harmonia, da solidariedade e da justiça entre as nações 

do continente. Este enaltecimento viria acompanhado, inclusive, da própria valorização 

dos Estados Unidos - vistos não apenas como uma "grande nação" precursora dos valores 

                                                           
119 Apesar de, certamente, não haver exemplificações a respeito desta afirmação no capítulo que trata sobre 

o pan-americanismo, há, capítulos antes, um breve comentário a respeito da arbitragem na conjuntura da 

Guerra da Cisplatina - cujo desfecho teria se dado em 1828, com a mediação da Inglaterra, "(...) sendo 

assinado um tratado de paz em que os dois governos, o do Brasil e o de Buenos Aires, reconheceram a 

independência da Província Cisplatina com o nome de República Oriental do Uruguai” (HERMIDA, 1959, 

p. 162).  
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pan-americanos, como também preocupada com o desenvolvimento dos países do 

continente.  

 Contudo, é pertinente destacar que estes enaltecimentos não se limitam aos 

discursos mobilizados no texto-base, como se pode observar na representação imagética 

dos mapas que compõem as abordagens sobre "As democracias americanas":  

Figura 67 – As representações iconográficas do Brasil e dos Estados Unidos. 

 

Fonte: HERMIDA, 1959a. 

 Qual seria a intenção desta imagem se não a de destacar os principais países do 

continente americano, na perspectiva do autor? Também, por estes mapas estarem 

sobrepostos um ao outro, a leitura desta fonte nos leva a compreender que o intuito por 

trás de seu emprego estaria ligado à necessidade de destacar a extensão destas nações - o 

que, certamente, contribuiria à legitimação da ideia de suas grandezas ou soberanias. 

Além disso, a supervalorização do Brasil também se faz presente e se justifica pelo claro 

destaque atribuído à sua área territorial - talvez com o desejo de ressaltar, até mesmo, uma 

grandeza em relação aos Estados Unidos.  

 Com efeito, a representação do Brasil como uma nação marcada pela promoção 

de uma política externa harmônica estaria fundamentada, em Borges Hermida, por uma 

noção amplamente difundida em seus livros didáticos de História do Brasil: a questão da 

natureza cordial do povo brasileiro. 
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 Percebida constantemente nas narrativas sobre a história nacional, a cordialidade 

teria pautado as relações sociais ao longo de todos os períodos da história do Brasil. No 

que diz respeito às representações sobre os primeiros momentos do descobrimento e 

durante o período colonial ela se faz presente, por exemplo, nos discursos sobre a 

cordialidade no primeiro contato entre portugueses e indígenas; nas narrativas sobre a 

personalidade de sujeitos como D. Duarte da Costa - que possuía um bom coração - ou 

padre Antônio da Nóbrega e José de Anchieta - que empenharam esforços significativos 

para pacificar o conflito dos tamoios; ou mesmo no próprio tratamento dispensado aos 

escravos negros - "(...) em geral mais humano que nos outros países120" (HERMIDA, 

1964, 266). 

 Para mais, no que tange às representações sobre o Brasil-Império, esta mesma 

cordialidade se constituiria como um elemento notável, por exemplo, no processo de 

independência do Brasil - desencadeado de maneira diferente das colônias espanholas que 

alcançaram a emancipação “(...) à custa de imensos sacrifícios, em memoráveis 

campanhas militares (...)" (HERMIDA, 1959a, p. 151) - ou mesmo nas campanhas 

abolicionistas - dentre as quais a aprovação da Lei do Ventre Livre teria se feita sem 

conflitos, com grandes festejos e entusiasmo121.   

 Da mesma forma, as representações sobre o período republicano também são 

marcadas pelos saudosismos de sujeitos e atitudes pautados por aspectos da cordialidade 

como, por exemplo, a valorização do já citado Barão de Rio Branco ou, ainda, a 

justificativa sobre a entrada do Brasil nas duas guerras mundiais - ambos os casos 

marcados por uma ideia de que o país teria tido uma forçada entrada dado os ataques 

sofridos em sua neutralidade. 

 Em vista destas colocações, defende-se aqui a ideia de que esta constante entoação 

da cordialidade brasileira por Borges Hermida equivale, assim como se verificou nos 

                                                           
120 Segundo o autor, este suposto “bom tratamento” era legitimado, sobretudo, por conta das influências da 

igreja católica no período colonial, que instituiu determinadas práticas e costumes que viabilizariam um 

sentimento de solidariedade por parte dos senhores de engenho – evitando-se, desse modo, "(...) que os 

escravos sofressem castigos cruéis e permitindo o seu descanso nos domingos e nos muitos dias santos. Por 

isso, quando foi feita a abolição, muitos escravos preferiram ficar nas fazendas trabalhando com seus 

antigos senhores" (Idem., 1964, p. 266).  
121 De acordo com o autor, quando a lei foi a provada, "(...) a multidão que enchia o Parlamento não pôde 

conter seu entusiasmo e até flores foram jogadas no recinto onde a campanha abolicionista acabava de obter 

maiores triunfos. Então, o presidente dos Estados Unidos da América desceu do plenário, apanhou uma 

rosa e declarou que ia levá-la para sua pátria, a fim de que lá soubessem que no Brasil se fêz com flores 

aquilo que na sua pátria custara tanto sangue" (Ibid., p. 281). 
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manuais de Joaquim Silva, a uma estratégia voltada à legitimação de um modelo de 

história nacional marcado por um passado único e homogêneo (BITTENCOURT, 2007) 

- para, com isso, justificar uma idealizada coletividade que, por sua vez, se respaldaria no 

reforço de certos valores e no reconhecimento de determinados sujeitos e momentos 

históricos ligados à constituição e manutenção da identidade nacional. 

 Ressalta-se que esta referida homogeneidade estaria fundamentada no processo 

de constituição da cultura e do povo brasileiro - pautado numa relação étnico-racial entre 

brancos, negros e indígenas. Decerto, estes aspectos se fizeram presentes nas narrativas 

de Hermida sobre o passado histórico do Brasil, mas com ressalvas que, certamente, 

devem ser aqui sublinhadas. 

 Nesse sentido, pontua-se que há uma significativa ausência, nas primeiras edições 

de História do Brasil, das representações a respeito do processo de formação do povo 

brasileiro. No que tange a este tópico, não constam nos materiais em questão uma menção 

clara e direta sobre a miscigenação entre brancos, negros e indígenas e tão pouco sobre 

as "contribuições" que estes sujeitos teriam atribuído à constituição da cultura nacional122 

- como então mostraram as análises dos livros de Joaquim Silva. 

 Contudo, é válido pontuar que este posicionamento não corresponde a uma 

unanimidade para os manuais publicados no decorrer dos anos 1960. Já nas edições 

publicadas a partir de 1962, por exemplo, sob o título de Compêndio de História do Brasil 

e voltadas para as primeiras e segundas séries do curso médio, estes materiais não apenas 

abordariam o tema em questão como também apresentariam um capítulo específico para 

seu tratamento – correspondendo, então, a uma mudança significativa para a 

materialidade destes livros. 

                                                           
122 Na realidade, esta questão da miscigenação se limita a uma brevíssima referência sobre o bandeirante 

Jerônimo de Albuquerque que teria sido, segundo o autor, um mameluco - ou seja, "(...) nome dado aos 

mestiços, filhos de branco com índio" (HERMIDA, 1959, p. 75). Para além, no que toca ao ponto das 

mencionadas "contribuições", há apenas uma rápida passagem a respeito da cultura dos escravos negros 

que teriam exercido "(...) grande influência nos costumes do povo brasileiro: são de origem africana muitas 

festas e danças, como o jongo, certas crenças que ainda hoje têm tantos seguidores, plantas como o quiabo 

e o maxixe, comidas como o vatapá e o angu". (Ibid., p. 63).  
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Figura 68 – O “novo” capítulo 2 – Formação do povo brasileiro 

 

Fonte: HERMIDA, 1968, p. 51 

 Esta mudança na postura do autor e da editora pode estar ligada, por sua vez, à 

necessidade de adequação da obra às disposições então estabelecidas pela Comissão do 

Ensino Primário e Médio (CEPM) que, como bem pontuou Ferraro (2013), destacava a 

já mencionada necessidade de se reforçar "(...) a formação de uma civilização brasileira' 

dando 'ênfase especial à assimilação da cultura indígena primitiva pela civilização 

europeia cristã" (FERRARO, 2013, p. 47). 

 Foi nesse sentido, portanto, que Borges Hermida teria destacado, a princípio, no 

capítulo voltado à "Formação do povo brasileiro", a questão do "elemento branco" - 

trazendo à tona algumas informações a respeito dos primeiros povoadores e das primeiras 

relações entre europeus e indígenas. Buscando pontuar que o processo de miscigenação 

tinha suas origens já nos primeiros anos do "descobrimento", o autor destacou os 

exemplos de Diogo Álvares - que deixaria de seu casamento com Paraguaçu uma grande 

quantidade de descendentes – e de João de Ramalho – cuja descendência também é 

lembrada, como no caso da seguinte imagem empregada:  
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Figura 69 – João de Ramalho e o filho – Quadro de Wath Rodrigues 

 

Fonte: HERMIDA, 1968, p. 62. 

 Contudo, estes não eram, claramente, casos excepcionais. O processo de 

miscigenação entre portugueses e indígenas teria se desenvolvido de maneira significativa 

no decorrer do período colonial e, segundo o autor, seria assinalado por benefícios 

pautados pela contribuição indígena na formação do povo. Conforme apresentado pelos 

manuais, 

Os índios muito contribuíram para a formação do povo brasileiro. Do seu 

cruzamento com o branco formou-se o tipo mameluco que teve importante 

papel em grandes acontecimentos da história do Brasil: eram os mamelucos 

muitos dos que participaram das entradas e bandeiras (HERMIDA, 1964, p. 

61). 

 Tomadas pelo autor como expedições cuja causa é marcada pela "(...) procura de 

riquezas minerais (ouro e pedras preciosas) ou a caça ao índio para escravizá-lo e vendê-

lo no litoral" (HERMIDA, 1964, p. 122), as entradas e bandeiras teriam desempenhado, 

ao que se pode interpretar das narrativas do autor, um papel fundamental na história 

nacional - sobretudo a segunda, intrinsicamente ligada ao processo de alargamento e 

legitimação dos limites territoriais do Brasil.  

Em vista disso, não seria errôneo registrar que Borges Hermida lega às abordagens 

sobre os bandeirantes um considerável lugar de destaque que, certo é, não se limita apenas 

ao espaço do texto escrito, mas fundamenta-se também pelos elementos da materialidade 

do livro – que mobiliza ilustrações referentes a estes sujeitos tanto no miolo quanto na 

cobertura das obras examinadas:  
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Figura 70 – Capa e quarta-capa de História da América 

 

Fonte: HERMIDA, 1959b. 

 

Figura 71 – Ilustração de um bandeirante 

 

Fonte: HERMIDA, 1968, pp. 122-123. 

Diagramada com cores chamativas nas capas das primeiras edições e impressa em 

preto e branco nos miolos das edições publicadas nos anos 1960, a apontada representação 

da figura do bandeirante se apresenta evidentemente marcada em significativas 
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proporções. Para além, outro aspecto que chama a atenção, sobretudo na última imagem, 

e que se constitui como uma informação de fundamental importância às compreensões 

sobre estes personagens é a indicação de seu regionalismo. 

Assim como nas obras de Joaquim Silva, os bandeirantes representados nos livros 

de Hermida são tratados a todo o momento como “bandeirantes paulistas”. Protagonista 

das narrativas textuais que tecem, por sua vez, os mais heroicos atos realizados nas 

expedições, estes indivíduos são apresentados como verdadeiros modelos de bravura – 

como sugere, em certa medida, a imagem a seguir: 

Figura 72 – Bandeirante devassando terras virgens 

 

Fonte: HERMIDA, 1965. 

Estabelecida nos interstícios do texto principal e apresentando dimensões que 

tomam grande parte do espaço da página apresentada, a ilustração em questão, que 

apresenta alguns bandeirantes no alto de uma montanha, é empregada com a finalidade 

de representar imageticamente a devassa característica das expedições. Note, ainda, que 

ao fundo se tem erguida outra montanha – o que poderia levar o leitor a entender que os 

desbravadores teriam passado por aquela região. 
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De certo modo, esta possibilidade de leitura vai ao encontro do que João Ribeiro 

destacou a respeito destas expedições em sua História do Brasil, publicada em 1900. 

Segundo ele nada deteria as ações dos bandeirantes: “(...) nem os desfiladeiros e 

precipícios nem a sede ou a fome, nem as comoções da natureza ou as fadigas do espírito, 

nem a guerras ou as ciladas da terra desconhecida” (RIBEIRO, 1900 apud 

GASPARELLO, 2004, p. 196). Em vista disso, não seria errôneo supor uma possível 

aproximação das narrativas e intencionalidades de Borges Hermida com as reflexões de 

Ribeiro (1900) – ainda que estas não exerçam uma declarada influência. 

Assinaladas pela ocorrência de doenças; pelo enfrentamento de animais 

selvagens; e tantos outros problemas, não fica claro, assim como nos discursos de 

Joaquim Silva, que as referidas expedições teriam sido possíveis graças aos 

conhecimentos, por parte dos bandeirantes, sobre as matas e florestas – um resquício da 

influência étnica indígena, resultante da miscigenação. Entretanto, ainda que 

declaradamente ausentes, não seria errôneo assinalar certos indícios que nos levam a 

perceber a presença destes saberes – como no caso dos hábitos alimentares, influenciados 

pela cultura indígena: 

Os alimentos, constituídos principalmente por farinhas de mandioca e carne-

sêca, logo se acabavam, consumidos por tanta gente. Tinham então que 

recorrer a roça de milho, que faziam nos acampamentos mais demorados, ou à 

alimentação oferecida pela própria natureza: peixe, caça, palmito e frutos 

silvestres (HERMIDA, 1968, p. 125). 

 Esta influência nos costumes é vista, portanto, como parte resultante do processo 

de miscigenação que, certo é, não teria se dado apenas no âmbito racial. Conforme 

apresentado por Hermida, foi variada  

... a influência dos índios nos usos e costumes do povo brasileiro. Na 

alimentação basta lembrar o emprêgo tão comum da farinha de mandioca e do 

milho. São também de origem indígena a rêde, tão apreciada pelas populações 

do Norte e Nordeste, processos ainda hoje usados de pesca e caça, tipos de 

embarcação como a canoa e a jangada, a aplicação de numerosas ervas e raízes 

no tratamento de muitas doenças e o uso doméstico de utensílios de barro. 

Deixaram ainda, principalmente os de língua tupi, um grande vocabulário que 

se aplica à maioria dos acidentes geográficos do Brasil, como montanhas, ilhas, 

rios e cidades (HERMIDA, 1964, pp. 61-62). 

 Em vista destas colocações, pode-se perceber que este trecho evidencia uma clara 

preocupação de Borges Hermida em apontar os impactos das contribuições indígenas aos 

próprios hábitos de seu Brasil contemporâneo - não se restringindo, portanto, às 

influências destas contribuições aos portugueses no período colonial, conforme apontou 

Joaquim Silva. Decerto, esta atitude pode ser justificada como uma estratégia empregada 
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a fim de se traçar um paralelo mais evidente entre o passado e o presente - o que tornaria 

incontestável a importância dos indígenas na constituição do país. 

 Decerto, esta constituição, que não apenas se restringiria às relações étnicas e 

raciais entre os indígenas e os "elementos brancos", é pautada também pela relação entre 

os primeiros e os escravos negros. Apesar de "muito mais raro", deste "cruzamento" teria 

resultado, segundo o autor, o “tipo conhecido como cafuzo” (HERMIDA, 1968, p. 61) - 

um aspecto interessante não ressaltado por Joaquim Silva e que, a primeiro momento, 

poderia ser interpretado como um modo de demonstrar uma maior complexidade das 

relações entre os elementos constituidores do povo brasileiro, reforçando a lógica de uma 

matriz nacional fundamentada exclusivamente na relação entre o branco europeu, o 

indígena nativo e o negro africano. 

 Contudo, não seria demais reconhecer também que esta suposta intencionalidade 

em se evidenciar a complexidade das relações inter-raciais tem, em certa medida, suas 

limitações, visto que ela se fundamenta em um maior detalhamento dos relacionamentos 

entre indígenas e negros, mas não entre estes e os brancos - algo totalmente suprimido 

das narrativas de Borges Hermida.  

 Tal omissão pode ser justificada, por sua vez, pela pouca importância que se 

deveria dar à esta relação, visto que deste "cruzamento" não teriam resultado sujeitos que, 

nas perspectivas de Borges Hermida, poderiam ser interpretados como grandes vultos. 

Além disso, esta hipótese se sustenta, sobretudo, pela ocorrência das já mencionadas 

disposições da CEPM - que valorizavam expressamente a abordagem da relação entre 

indígenas e portugueses.  

 Mas, se não há qualquer menção à contribuição racial do negro na constituição do 

povo brasileiro, o mesmo não vale para os aspectos culturais que integrariam os costumes 

de nossa cultura nacional. Sobre este ponto, o autor destaca que o 

... negro escravo exerceu grande influência nos costumes do povo brasileiro: 

são de origem africana muitas festas e danças, certas crenças que ainda têm 

tantos seguidores, comidas, como o vatapá, o angu ou o munguzá, e temperos, 

como o azeite-de-dendê (HERMIDA, 1968, p. 70). 

 Ainda que as representações sobre este processo de homogeneização entre 

brancos, negros e indígenas apresente certas lacunas no que toca à questão racial, no que 
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dizem respeito ao aspecto cultural elas certamente apresentam uma ideia mais acentuada 

de união.  

 Esta união estaria presente também nas representações sobre a defesa do território 

nacional, mais especificamente nas narrativas sobre a campanha de libertação 

empreendida contra a segunda invasão holandesa no Brasil do século XVII - intitulada 

como "Insurreição Pernambucana" e na qual teriam lutado, lado a lado, os representantes 

dos elementos constituidores do povo brasileiro: "(...) o índio (Felipe Camarão); o negro 

(Henrique Dias) e o português (João Fernandes Vieira)" (HERMIDA, 1968, p. 165). 

 Estas considerações apresentam, em certa medida, alguma aproximação com a 

historiografia desenvolvida por alguns intelectuais, tomados por Borges Hermida, como 

importantes promotores do desenvolvimento da cultura – como será apresentado mais 

adiante. Para Capistrano de Abreu, por exemplo, o fato em questão evidenciaria que “(...) 

sob pressão externa operou-se uma solda, superficial, imperfeita, mas um princípio de 

solda, entre os diversos elementos étnicos” (ABREU, 2000 apud GASPARELLO, 2004, 

p. 159). 

Além desta questão, é inegável nos livros de Hermida a presença do tom heroico 

das narrativas sobre este episódio - dado o caráter intrépido dos que estiveram então 

envolvidos: 

Entretanto, a Holanda exigiu que a luta fôsse suspensa, quando protestou junto 

ao rei D. João IV, reclamando que havia uma trégua assinada com Portugal. O 

rei foi obrigado, por isso, a intimar os pernambucanos a que cessassem as 

hostilidades, pois em virtude daquela trégua, o govêrno havia reconhecido os 

domínios holandeses no Brasil. Mas o soberano não foi atendido: os 

pernambucanos declararam que combateriam até o fim e que, somente depois 

de expulsos os estrangeiros, iriam a Portugal para receber o castigo de sua 

desobediência (HERMIDA,1964, p. 157). 

Além destas considerações, em grande parte dos livros publicados a partir dos 

anos 1960, há também o emprego do já situado quadro de Vitor Meirelles, Batalha dos 

Guararapes – que, de certo modo, alimenta esta declarada coragem frente aos invasores: 
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Figura 73 – Batalha dos Guararapes, de Victor Meirelles. 

 

Fonte: HERMIDA, 1968, p. 156. 

Diferentemente dos manuais escritos por Joaquim, analisados anteriormente, os 

livros publicados por Hermida apresentam, como pode ser verificado, a imagem sobre a 

Batalha diagramada em apenas uma parte da página destinada. Além disso, em vista da 

discutida evolução da indústria gráfica, percebe-se que ela é impressa em cores – o que 

deixa claro a presença dos elementos étnico-raciais que constituem o povo brasileiro.   

Mas, para além deste ponto, certo é que os discursos textuais e imagéticos 

apresentados não promovem, como nas obras de Joaquim Silva, um reforço constante da 

ideia de união entre estes elementos. Também, não seria muito destacar que não há uma 

colocação explícita a respeito de uma "tomada de consciência" entre estes sujeitos - o que, 

a princípio, poderia nos levar a problematizar se o sentimento de identidade entre estes 

sujeitos teria, de fato, se constituído a partir do acontecimento em questão.  

 Todavia, se no bojo destas abordagens esta questão corresponde a algo incerto, no 

que diz respeito às narrativas relativas às "manifestações nativistas", ela se tona uma 

certeza. Nesse sentido, disposta como um fato que marca a origem do sentimento nativista 

- que é interpretado por Borges Hermida como o "sentimento de amor à terra natal" 
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(HERMIDA,1964, p. 165) - a insurreição pernambucana é tomada, no capítulo sobre o 

"sentimento nacional", como um movimento precursor do espírito de pertencimento à 

pátria – afinal, "(...) o nativismo já era muito forte e nem o rei foi obedecido, quando 

ordenou aos rebeldes que suspendessem a luta, pois havia entre Portugal e Holanda uma 

trégua de dez anos” (HERMIDA, 1968, p. 165). 

 Para além desta questão, outro fator tomado pelo autor como justificativa à 

promoção da manifestação de um sentimento identitário teria sido as já apontadas 

expedições bandeirantes - que, para além das supostas riquezas descobertas, teriam 

contribuído à legitimação dos limites territoriais. Em vista disso, compreende-se aqui que 

tomar estas ações bandeirantes como elemento fundamental à conformação da brasilidade 

seria, antes de tudo, assinalar a importância de São Paulo no processo histórico do país - 

visto que, é pertinente lembrar, de um modo geral, os bandeirantes são tratados pelo autor, 

de um modo geral, como "paulistas". 

 Essa importância paulista é reafirmada, sobretudo, nas narrativas sobre o 

movimento deflagrado na vila de São Paulo, em 1641 - intitulado como "aclamação de 

Amador Bueno". Disposto como uma tentativa de nomear a "importante pessoa" de 

Amador Bueno como rei de São Paulo, o fato em questão teria se fundamentado na ideia 

de um sentimento identitário do “nós” (paulistas) que se constitui em oposição ao “eles” 

(portugueses) – sendo caracterizado, portanto, como um movimento que tinha o desejo 

de separação de São Paulo da coroa portuguesa, mas não "(...) a ideia de libertar o Brasil 

do domínio de Portugal” (HERMIDA, 1964, p.165). Mas, ainda que este fato fosse antes 

um movimento regionalista do que de caráter nacional, assim como em Joaquim Silva, os 

livros de Hermida dão indícios de isso não invalidaria sua importância na constituição do 

“sentimento nacional” – como sugere o capítulo homônimo no qual se enquadra o 

episódio em questão. 

 Outros movimentos apresentados por Hermida teriam, em partes, como 

justificativa, a questão da diferenciação entre o “nós” e o “eles”. Segundo o autor, um 

deles foi a revolta organizada por Manuel Beckman, em 1684, no Maranhão - que, 

conforme apresentado em Joaquim Silva, se desencadeou como um conflito contra os 

abusos comerciais da coroa portuguesa. Para além deste, outro episódio foi a Guerra dos 

emboabas, interpretado como um conflito entre paulistas e emboabas - como eram 

chamados os portugueses - que se promoveu graças às disputas pelas recém-descobertas 
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regiões auríferas das Minas Gerais. Ainda, outro fato irrompido no período e que seria 

demarcado pelas divergências entre portugueses e brasileiros é a Guerra dos Mascates - 

entre os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes portugueses residentes em 

Recife. 

 Não seria demais destacar que se nestes movimentos coloniais, nos quais os 

anseios separatistas se limitavam a algumas regiões, o sentimento nativista já se constituía 

como um elemento intenso, no que se refere aos movimentos mais radicais, de caráter 

separatista ou "revolucionário" - como então apresenta o autor -, ele se faria mais do que 

presente. 

Dentre estes movimentos, Borges Hermida chama atenção, a princípio e muito 

brevemente, para a "Revolução de Filipe dos Santos" – que se desencadeou em Minas 

Gerais e teve como motivo os abusos da coroa portuguesa quanto à cobrança do chamado 

"quinto".  Contudo, nota-se, de início, que diferentemente dos manuais escritos por 

Joaquim Silva, que apresentam o episódio como uma “revolta”, o fato em questão é 

tratado por Hermida como uma “revolução” – termo que destaca certa importância do 

movimento em relação aos demais que o antecederam.  

 Por certo, sabe-se que o conceito de “revolução” pode ser definido, segundo 

Barros (2017), como algo marcado por uma mudança brusca da situação; por uma 

transformação social efetiva; por uma sensação do novo; por uma noção de liberdade; 

pela participação popular em um grande esforço de reconstrução coletiva; ou mesmo pelo 

caráter emblemático que se estende como motivação para gerações futuras – aspectos de, 

de certo modo, não correspondem às abordagens realizadas por Borges Hermida. Dessa 

forma, o que poderia justificar a intenção de tomar o evento em questão como um ato 

revolucionário?  

 Alguns intelectuais, ligados às atividades do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro (IHGB), buscaram ratificar a figura de Filipe dos Santos como um mito da 

história nacional. Segundo Magalhães (1862), o sujeito em questão teria sido 

... o braço mais enérgico dos conjurados. Era uma dessas almas excepcionais, 

cuja têmpera resiste aos golpes mais cruéis do destino. No dia antecedente ao 

que estamos, ele foi conduzido perante as justiças; os outros conjurados 

compraram a vida desculpando-se; Felipe dos Santos sabia que pagaria com a 

cabeça as palavras que ia dizer: com a consciência do homem que reconhece 

ter feito um voto de heroísmo, ele levantou-se sereno perante o juiz, e 
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confessou de pleno, diz o general, todos os seus crimes. (MAGALHÃES, 

1862: 542) (grifo meu). 

Sob esse ponto de vista, não seria demais considerar que associar a figura de Filipe 

dos Santos à lógica de uma revolução colocava-se como uma situação possível. Além 

disso, levando em conta que Borges Hermida atuou no como docente do Colégio Pedro 

II que, por sua vez, estava intrinsicamente ligado ao IHGB, é possível supor que a leitura 

de Hermida sobre o fato aqui problematizado teria aproximações com as noções 

produzidas pelo Instituto – o que poderia justificar as narrativas de seus livros. 

Além disso, é possível assinalar, ainda, que neste conjunto narrativo Filipe dos 

Santos não é apresentado como um “reinol” – como ressaltaram os discursos nos livros 

de Joaquim Silva -, o que endossa a ideia de um movimento de caráter puramente nacional 

que se deflagrava contra a opressão estrangeira – constituindo-se, inclusive, como um 

verdadeiro precedente ao movimento desencadeado em 1789, como pontuava Serrano 

(1920).  

Denominado por Hermida como "Inconfidência Mineira", este mencionado 

movimento de 1789 apresenta uma abordagem que se concentra na figura do já 

mencionado alferes Joaquim José da Silva Xavier – o Tiradentes. Segundo Ferraro 

(2013), as narrativas sobre o fato legitimam a imagem de um “grande brasileiro” que, 

disposto como um dos líderes do movimento, teria sido “(...) sacrificado em razão de suas 

ideias e de suas lutas pela libertação da pátria” (FERRARO, 2013, p. 167). Sem dúvida, 

uma forma de legitimar esta evidente valorização da figura do alferes é o quadro 

Tiradentes ante o carrasco, de Rafael Folco, empregado na constituição da materialidade 

da obra:  



200 
 

Figura 74 – Tiradentes ante seu carrasco, de Rafael Folco. 

 

Fonte: HERMIDA, 1968, p. 173. 

Diagramada em cores e com dimensões que tomam grande parte do espaço da 

página, a imagem colocada apresenta alguns elementos que corroboram à construção do 

imaginário heroico sobre o personagem em questão. Um primeiro aspecto a ser ressaltado 

diz respeito às semelhanças entre Tiradentes e a imagem, historicamente construída e 

legitimada pelo cristianismo ocidental, de Jesus Cristo – ratificando, assim como nos 

livros de Joaquim Silva, a noção de que o alferes teria sido um verdadeiro mártir de sua 

causa. Além disso, é possível observar, através dos gestos e expressões mobilizados, que 

Tiradentes argumenta sobre algo – passando a impressão de que, mesmo diante de seu 

carrasco, ele não deixa de validar suas ideias. 

Outro movimento apresentado por Hermida e que, de certo modo, também seria 

categorizado junto às demais deflagrações aqui apresentadas foi a "Revolução 

pernambucana de 1817". Sem tecer de maneira aprofundada grandes considerações sobre 

o episódio, o autor o destaca coo mais um exemplo do acumulado descontentamento que 

os brasileiros nutriam em relação aos portugueses (HERMIDA, 1962-1970). 
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 Não seria demais pontuar que as representações sobre as respectivas articulações 

destas mobilizações, evidenciam a deflagração de conflitos que pautam a união dos 

brasileiros antes por seus infortúnios do que, necessariamente, por questões ligadas ao 

“amor à pátria” - aspecto que também pôde ser notado nos manuais de Joaquim Silva. 

Para mais, outro ponto a ser ressaltado é que, em vista de seu caráter "revolucionário", 

estes fatos são apontados pelo autor como um conjunto de mobilizações precursoras da 

Independência - o que significa que elas não apenas antecedem o processo de 

emancipação do país, como também os anuncia. 

 Esta anunciação traz à tona uma ideia de relação entre os movimentos em questão 

e o processo de independência, que, segundo Ferraro (2013), se justificaria pela lógica de 

continuidade histórica - conforme observou no caso das imagens de Tiradentes 

empregadas na abertura dos capítulos sobre a Independência e o Primeiro Reinado: 

 

Figura 75 – A imagem de Tiradentes e sua relação com a independência do Brasil. 

 

Fonte: HERMIDA, 1968, pp. 180-181. 
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Figura 76 – A relação entre Tiradentes e o Primeiro Reinado. 

 

Fonte: HERMIDA, 1968, pp. 194-195. 

Mas, como esta continuidade poderia ligar movimentos pautados por uma lógica 

republicana – sobretudo no caso da Inconfidência de 1789 - a um fato que, segundo o 

autor, seria promovido pelo próprio regime monárquico? 

 De acordo com Ferraro (2013, p. 172), as representações da conquista da 

independência brasileira nos manuais de Hermida evidenciam um processo marcado pelo 

protagonismo de alguns sujeitos como D. João VI123 e, posteriormente, de seu herdeiro 

político, D. Pedro I. Mas, atentando-se especificamente a este último, certo é que este 

protagonismo estaria fundamentado na histórica relação conflituosa entre portugueses e 

brasileiros - o que poderia justificar esta referida relação.  

É pertinente destacar que para Hermida os portugueses reinóis representavam os 

esforços pela volta de D. Pedro à Europa para, com isso, se ter garantida a ideia regressista 

que traria o país de volta à categoria de colônia; ao passo que na contramão destes fatos, 

caberia aos brasileiros a mobilização para permitir permanência do príncipe-regente - 

resultando no "Fico" e, posteriormente, no "Grito do Ipiranga": 

                                                           
123 Segundo Ferraro (2013), a importância de D. João é aqui ressaltada pelo fato de ter empreendido a a 

transferência da Família Real ao Brasil, em 1808; seguido da política econômica de abertura dos portos, do 

mesmo ano; e, por fim, pela elevação do Brasil à categoria de "Reino Unido" a Portugal. Estes feitos seriam 

apresentados a fim de se construir uma ideia acerca da imagem do então rei de Portugal: "(...) era a ele 

quem devíamos o fato de havermos ultrapassado a condição de mera colônia ultramarina" (FERRARO, 

2013, p. 169). 
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Laços fora, soldados. As côrtes querem mesmo escravizar o Brasil. Cumpre, 

portanto, declarar já a nossa independência. Desde êste momento, estamos 

definitivamente separados de Portugal: Independência ou Morte seja a nossa 

divisa! (HERMIDA, 1964, p. 189) (grifo meu). 

 Diferentemente das narrativas de Joaquim Silva, esta imagem de D. Pedro I como 

o salvador da pátria, dado que teria livrado o país de uma escravidão, é reforçada nas 

abordagens sobre os primeiros momentos da recém-conquistada independência. Sobre 

este contexto as narrativas evidenciam que a emancipação, que não apenas ratificou o 

Brasil enquanto uma Nação, mas também ressaltou a legitimação de sua unidade - e, 

consequentemente, de sua cultura e identidade -, não teria sido bem aceita por algumas 

províncias cujos governadores, fiéis a Coroa, teriam se rebelado contra D. Pedro - que, 

recorrendo às forças armadas sustentou a luta contra essas províncias a fim de se salvar a 

então ameaçada unidade do Brasil (HERMIDA, 1964). 

 Outro sujeito que aparece ligado à salvação da unidade nacional no período 

monárquico é Luís Alves de Lima - o Duque de Caxias. Tal como em Joaquim Silva, ele 

é apresentado por Hermida como um sujeito cheio de virtudes e marcado por seus grandes 

feitos militares durante o Segundo Reinado124. Defendendo a soberania do país nos 

campos de batalha, liderou as tropas brasileiras na Questão do Prata e na Guerra do 

Paraguai. Preservando a unidade da nação, apaziguou os conflitos da Revolução de 1842, 

em São Paulo; da Balaiada, no Maranhão; e da Revolução Farroupilha, no Rio Grande do 

Sul - adotando, em todos estes eventos, uma postura significativamente pacificadora125. 

 Como bem demonstrou Ferraro (2013), a exaltação dos feitos de Caxias busca, 

em certa medida, corroborar determinados "(...) princípios para a construção da nação e 

da nacionalidade" (FERRARO, 2013, p. 182). Tomando como exemplo a postura de 

Caxias frente à Guerra do Paraguai, ela lembra que "Hermida, ao afirmar que a fala 

motivadora de Caxias 'Os que forem brasileiros, sigam-me'126 levou suas tropas a 

                                                           
124 Para Hermida, "(...) Caxias foi fundamental para as vitórias brasileiras, atribuindo-lhe os méritos pela 

reorganização do exército composto por tropas desmotivadas e por equipamentos em estado precário, assim 

como pela inserção de técnica, tecnologia e logística que garantiram campanhas vitoriosas do Brasil e de 

seus aliados" (Ibid., p. 181). 
125 Nas narrativas sobre a Balaiada, por exemplo, esta questão da pacificidade é pautada pelo destaque dado 

ao seu exército, chamado de Divisão Pacificadora do Norte. Além disso, nos conflitos desencadeados no 

Rio Grande do Sul, com a Revolução Farroupilha, suas propostas de paz também seriam, segundo o autor, 

notórias – vistas, inclusive, como necessárias, dado as possibilidades de guerra contra a Argentina na 

mesma conjuntura. 
126 Para enfatizar o tom nacionalista envolto nesta frase, é válido pontuar que, segundo Borges Hermida, 

ela havia sido proferida depois de sete tentativas falhas ao avanço das tropas brasileiras na tomada da "Ponte 

de Itororó" (HERMIDA, 1959). 
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alcançarem a vitória, enfatiza um discurso nacionalista, no qual impediram um 

sentimento de devoção e amor à pátria" (FERRARO, 2013, p. 182). 

Nesse sentido, Caxias deveria ser reconhecido como outro herói da nação, um 

sujeito cujos feitos teriam garantido ao país sua preservação. Esta postura justificaria 

inclusive, nas narrativas de Borges Hermida, uma suposta valorização do Duque por parte 

da sociedade – que terida erigido um monumento em homenagem e reconhecimento, 

como o emprego da imagem abaixo sugere:  

Figura 77 – As representações imagéticas de Duque de Caxias: da ilustração e da fotografia. 

 

Fonte: HERMIDA, 1965, pp. 234-235. 

 Decerto, para além da presença de Caxias neste episódio, chama a atenção 

também a figura de D. Pedro II. Aqui, apresentado brevemente e sem a realização de 

"feitos heroicos" como os de Caxias, o imperador teria presenciado a rendição do exército 

paraguaio que, certo é, marcava o início da ofensiva que levaria o Brasil à vitória. Em 

vista disso, supõe-se aqui que a necessidade de pontuar sua presença nas narrativas sobre 

o conflito em questão talvez tenha sido uma estratégia do autor para ressaltar a 

importância do fato - que teria contado com a participação de outro sujeito, para além de 

Caxias, que se preocupava com a nação. 

 Esta preocupação se justifica pela importância atribuída pelo imperador ao 

desenvolvimento do país. Representado como um indivíduo marcado pela generosidade 
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e por seu "espírito democrático127", D. Pedro II não apenas promoveria, segundo as 

narrativas apresentadas, um governo assinalado pela prosperidade, como também 

contribuiria significativamente ao contínuo "progresso nacional do Império" - que, 

certamente, é apontado por Borges Hermida como um fator fundamental à promoção do 

sentimento de orgulho à pátria, dado que é através das representações sobre este progresso 

que se torna perceptível a presença de determinados discursos voltados à legitimação da 

soberania nacional.  

 Nesse sentido, marcando esta soberania, Hermida destacou, por exemplo, os 

avanços nos meios de comunicação, como o aperfeiçoamento dos correios - empreendido 

por D. João -; o surgimento e desenvolvimento das "linhas telegráficas" e a inauguração 

do 'cabo submarino' - ambos, já no Segundo Reinado. Para mais, nos meios de transporte, 

assinalou-se o aprimoramento da navegação fluvial e o aparecimento das primeiras 

estradas de ferro - sendo protagonista, o Barão de Mauá -; e a formação das estradas de 

rodagem.  

 Também, nas ciências, seria possível ao leitor verificar o incentivo dado por D. 

João às expedições científicas; a fundação do Museu Nacional; o desenvolvimento dos 

estudos historiográficos - como os de Capistrano de Abreu, José da Silva Lisboa e Barão 

do Rio Branco -; e a fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB).  

 Ainda, nas artes, enfatizou-se o estímulo de D. João às pinturas de Debret; o 

mecenato de Pedro Américo em relação à D. Pedro II; e o desenvolvimento da música - 

com o protagonismo de Antônio Carlos Gomes. Por fim, nas "letras", este avanço se faria 

notável pelos trabalhos de José de Alencar - o "maior prosador do país" -; Gonçalves Dias 

- o "maior poeta" -; Machado de Assis - um dos fundadores da Academia Brasileira de 

Letras -; ou Olavo Bilac e Raimundo Correia - dois "grandes poetas" do parnasianismo.  

 A respeito destas considerações, Ferraro (2013) evidenciou que este 

... crescimento e o progresso do país, alcançados graças à ação empreendedora 

dos monarcas - D. João, D. Pedro I e D. Pedro II - em relação à agricultura, 

tendo o café como símbolo do desbravamento de nosso interior, à indústria, ao 

comércio, à navegação fluvial, às estradas e aos meios de comunicação criaram 

                                                           
127 Essa ideia é também partilhada por Joaquim Silva, que considera o Segundo Reinado como o governo 

de uma "democracia coroada" (SILVA, 1952-1961). Além disso, quanto a este caráter de D. Pedro II, os 

autores destacam que ele teria diminuído seus próprios direitos a fim de se implementar o regime 

parlamentar. 
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as bases de um desenvolvimento que culminaria com a Proclamação da 

República (FERRARO, p. 186). 

 Destaca-se que a representação de Borges Hermida sobre esta Proclamação 

assegura, em certa medida, a legitimação da ideia de continuidade histórica. Esta, por sua 

vez, estaria marcada por uma transição tranquila e sem conflitos, garantindo não apenas 

a unidade da nação, mas também a preservação de sua identidade. 

 Esta preservação se daria, sobretudo, através dos feitos do Barão do Rio Branco - 

que, para além de se consolidar como um ardoroso partidário da política de arbitramento 

idealizada pelo projeto pan-americanista, teria se legitimado, nas narrativas de Hermida, 

como um veemente defensor da unidade do Brasil - um protetor dos limites nacionais. De 

acordo com o autor, Rio Branco defendia "(...) o ponto de vista de que o Brasil, para ser 

respeitado, devia possuir território definido. Por isso assinou com os países vizinhos vinte 

e nove tratados de limites e procurou fortalecer os laços de amizade que unem o Brasil às 

outras repúblicas do continente" (HERMIDA, 1964, p. 315).  

Para mais, a fim de exemplificar este posicionamento, Hermida destaca o caso do 

"brilhantismo" de Rio Branco na defesa dos territórios do Acre - tratado com a Bolívia - 

e do Amapá - tratado com a França. Sobre este último, destacava, por exemplo: 

Assim, estava o Brasil ameaçado de perder parte do território do Amapá. Mas 

o Barão do Rio Branco, com numerosos documentos e mapas, defendeu os 

direitos da pátria e alcançou a brilhante vitória com sentença do árbitro, que 

foi o govêrno da Confederação Suíça (HERMIDA, 1968, p. 312). 

 Com efeito, os livros de Borges Hermida evidenciam um significativo 

reconhecimento dos feitos do diplomata – valorização que extrapola os limites do texto 

escrito e se revela de maneira expressiva na materialidade das obras. Dessa forma, 

destaca-se que os livros e Compêndios de História do Brasil, publicados no decorrer dos 

anos 1960, dispõem de um espaço significativo no capítulo que trata sobre a República, 

para aprofundar os aspectos da vida e os feitos de Rio Branco: 
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Figura 78 – O Barão do Rio Branco 

 

Fonte: HERMIDA, 1968, pp. 312-313. 

Não se limitando a pontuar sua postura ante o arbitramento, o espaço em questão 

apresenta Rio Branco como um sujeito notadamente nacionalista e que 

... foi sempre monarquista, mas suas idéias políticas não o impediram de servir 

como ministro de vários governos republicanos: é que o grande brasileiro 

achava que para servir ao Brasil não se deve levar em consideração o seu 

regime político (HERMIDA, 1968, p. 315) (grifo meu). 

 Este "servir ao Brasil" é interpretado aqui como um discurso que legitima a 

soberania do país, cuja preservação carece, por vezes, da necessidade de deixarmos de 

lado nossas questões individuais, nossos posicionamentos político-ideológicos - como 

então, acertadamente, fez o Barão do Rio Branco. 

 Para além destes serviços prestados ao país, parece que Rio Branco teria 

contribuído também ao desenvolvimento cultural do Brasil no decorrer da Primeira 

República, tendo produzido algumas obras, de caráter historiográfico, voltadas à 

compreensão do passado da nação. Junto a ele, o autor destaca também a importância dos 

estudos de Capistrano de Abreu; João Ribeiro; Rodolfo Garcia; Basílio de Magalhães e 

Hélio Vianna. 

Mas, não seria apenas no campo historiográfico que o referido desenvolvimento 

se apresentaria. Nas "artes", são enfatizadas as produções do escultor Rodolfo 

Bernardelli; dos pintores Ari Parreiras e Cândido Portinari - "universalmente conhecido" 
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-; e dos maestros Heitor Villa-Lobos, Eleazar de Carvalho e Cacilda Borges. E, na 

literatura, os mais importantes promotores deste progresso cultural seriam Cassiano 

Ricardo; Guilherme de Almeida; Manuel Bandeira; Gilberto Freyre128; Jorge Amado; 

Raquel de Queirós, Alceu de Amoroso Lima e Rubem Braga.  

A respeito de tais apontamentos, é importante pontuar aqui que apesar da 

inexistência, ao longo do livro, de notas de rodapé que indiquem os referenciais de 

Hermida na construção de suas perspectivas sobre o passado, não seria demais supor, 

assim como o fez Ferraro (2013), que os trabalhos intelectuais dos sujeitos aqui 

mencionados fundamentam, em certa medida, as representações veiculadas pelos 

manuais - afinal, estes intelectuais são tomados, como apontam as narrativas, como 

referências para a compreensão de história brasileira. 

 Isto posto, é possível sublinhar ainda o progresso na economia, com alguns 

notáveis avanços como o crescimento da indústria têxtil - com destaque para as 

realizações de Rui Barbosa -; o surgimento da indústria extrativista seringueira; o início 

da indústria pesada voltada à siderurgia; a criação da Companhia Siderúrgica Nacional 

(CSN); o desenvolvimento da exploração petrolífera e a criação da Petrobrás; o impulso 

da indústria automobilística com presidência de Juscelino Kubitschek; e a construção de 

algumas refinarias como a Duque de Caxias:  

Figura 79 – A representação imagética do progresso nacional: Refinaria de Duque de Caxias, no Rio de 

Janeiro.  

 

Fonte: HERMIDA, 1968, p. 332. 

                                                           
128 Pontua-se que o destaque atribuído à Freyre é fundamentado pela relevância de seu famoso Casa-Grande 

& Senzala. 
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Estas narrativas selam o conjunto de representações sobre a História do Brasil 

apresentada por Borges Hermida e a leitura deste conjunto permite pontuar que para além 

de estar fundamentado pelo propósito de apresentar o processo histórico brasileiro, ele 

também é mobilizado com a finalidade de legitimar a construção e a manutenção da 

identidade nacional – apresentando, para isso, as historicidades que marcam o seu 

desenvolvimento.  

Nesse sentido, partindo dos aspectos ligados à formação do povo e da cultura 

nacional no período colonial, Hermida destacou que seria apenas frente às investidas 

Holandesas em Pernambuco que este sentimento identitário apresentaria suas primeiras 

demonstrações – contribuindo, inclusive, para o desencadear dos conflitos que constituem 

as chamadas “Manifestações nativistas”. Estas, embasadas por um “sentimento de amor 

à terra natal”, teriam sido influenciadas até mesmo pelos feitos dos bandeirantes – o que 

demonstra uma tentativa de ratificar a importância de São Paulo no desenvolvimento da 

história nacional, afinal, estes sujeitos são tratados a todo o momento como “bandeirantes 

paulistas”. 

Em meio a tais circunstâncias, o mencionado sentimento identitário, constituído a 

partir da ideia do “nós” em oposição a “eles”, se fundamentaria antes pelos dissabores 

entre brasileiros e reinóis do que na noção de “amor à pátria”. Com efeito, não tardaria 

para que estas adversidades se intensificassem, desencadeando movimentos 

considerados, pelo autor, como “revolucionários” - dado sua potencial idealização de 

independência do país.   

Protagonizada, na perspectiva de Borges Hermida, por D. João VI e D. Pedro I – 

este, inclusive, tomado como uma espécie de “libertador” –, esta emancipação legitimaria 

a identidade nacional que, por sua vez, se fundamentaria então na ideia de um sentimento 

mais evidente de “amor à pátria”. Além disso, pontua-se que a partir de então, muitos 

sujeitos foram tomados como heróis nacionais não só por se constituírem como 

indivíduos moralmente íntegros, como também por seu zelo para com a unidade nacional 

– e, consequentemente, com a identidade do país. 

D. João VI, D. Pedro I, Diogo Antônio Feijó, D. Pedro II, Duque de Caxias, Barão 

de Mauá: todos estes se encaixam, nas narrativas analisadas, como verdadeiras peças-

chaves da história nacional – alguns, inclusive, apresentados como importantes 

promotores do progresso nacional.  
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Com efeito, este discurso acerca do progresso – assistido, por seu turno, nos mais 

diversos âmbitos sociais – é interpretado aqui como uma estratégia para a construção de 

um sentimento de orgulho à pátria, dado que suas finalidades estariam consolidadas na 

pretensão de ratificação de uma soberania nacional – aspecto notado não apenas nos livros 

de História do Brasil, como também nos manuais de História da América. 

Esta idealizada soberania garantiria ao Brasil um papel de destaque na história 

continental. Junto aos Estados Unidos, a “grande nação do norte”, o país colocava-se 

como um importante parceiro nos esforços empreendidos para tornar efetiva a lógica do 

pan-americanismo - a “política de solidariedade” entre as nações do continente. Tal 

solidariedade, embasada em valores como progresso, união e igualdade, colocava em 

pauta a ideia de um suposto conjunto de “interesses comuns” aos países americanos – 

interpretados, segundo as narrativas apresentadas por Hermida, como verdadeiros irmãos.  

Esta noção de irmandade se fundamenta, por sua vez, nas circunstâncias que 

caracterizam o passado histórico da América - marcado, certo é, pelo desvelar de uma 

condição comum aos países do continente: a de nações, outrora, colonizadas. 

 

 

Considerações finais 

Dispondo de um contexto de produção e circulação marcado por expressivas 

disputas de representações no ensino de história, os livros didáticos de História do Brasil 

e História da América de Antônio José Borges Hermida e Joaquim Silva fundamentaram 

a manutenção de uma tradição específica de historicização do passado histórico - 

caracterizada por uma abordagem que privilegia uma história feita por homens, 

marcadamente político-administrativa e militar das experiências vividas. Para além, 

objetos de cultura primordiais ao funcionamento de suas respectivas disciplinas, estes 

materiais contribuíram significativamente à construção dos cânones da história escolar – 

legitimando, cada qual, aquilo que deveria fazer parte da tradição da história ensinada na 

escola.  

Com efeito, os manuais seguiram as diretrizes dos programas oficiais elaborados 

sob a responsabilidade do governo federal na década de 1950 e, posteriormente, nos anos 
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1960 obedeceram às indicações do Conselho Federal de Educação, não atendendo aos 

casos específicos de cada estado que, com a LDB de 1961, ficavam responsáveis pela 

elaboração de seus programas curriculares – situação que ficou bastante evidente ao 

compararmos os sumários das edições publicadas nos anos 1960 com as disposições 

oficiais do estado de São Paulo. 

De qualquer modo, tantos as diretrizes dos anos 1950 – para a História da América 

e a História do Brasil - quanto as recomendações da década de 1960 – para o caso da 

história nacional -, acenavam como principais finalidades a formação das identidades 

nacional brasileira e pan-americana – objetivos que, certo é, os manuais aqui examinados 

buscaram atingir. 

Nesse sentido, como foi possível verificar, os livros de História do Brasil de 

ambos os autores apresentaram um conjunto de narrativas que não se propunham apenas 

a expor aquilo que teria constituído o processo histórico do passado nacional, mas, 

também, evidenciar os desdobramentos da história da própria identidade brasileira – 

apresentada, desde o início da colonização, como algo espontâneo, naturalmente 

constituído no decorrer do tempo. Já os manuais de História da América trataram o pan-

americanismo como um tema específico do conjunto de suas representações, não 

estabelecendo, tal como no caso da história e identidade nacional, a mesma 

simultaneidade com as narrativas sobre o passado do continente americano – ainda que, 

em determinados momentos, os autores tenham recorrido a certos fatos do século XIX 

para justificar, historicamente, o sentimento pan-americanista. 

Isso, por sua vez, nos leva a entender que a identidade nacional brasileira estaria 

melhor consolidada do que o pan-americanismo, dado que suas “raízes” teriam se 

constituído em um momento mais longínquo do passado histórico – antes mesmo da 

formação do Estado nacional no século XIX. Por seu turno, esta mesma leitura possibilita 

afirmar ainda que houve, por parte dos autores, uma maior valorização da história 

brasileira – cujas narrativas, pautadas por um tom ufanista, teriam possibilitado a 

construção de um imaginário marcado pela soberania do Brasil no continente americano. 

Ainda, é válido enfatizar que as representações desta mencionada soberania colocam lado 

a lado Brasil e Estados Unidos – representados como grandiosos não apenas no sentido 

geográfico, mas também moral -, ao passo que estabelece, concomitantemente, uma 

desidentificação entre o primeiro e os demais países latino-americanos. 
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Contudo, mesmo que para Borges Hermida e Joaquim Silva o tom nacionalista 

tenha norteado suas respectivas historicizações, foi possível perceber que cada autor se 

apropriou de um modo específico dos cânones legitimados pelas diretrizes e indicações 

curriculares oficiais – propondo, assim, tratamentos distintos para alguns dos fatos 

históricos consolidados. 

Dessa forma, divergindo, por exemplo, sobre temas como a miscigenação, os 

movimentos nativistas, as “revoluções” separatistas; bem como acerca da importância de 

personagens como D. Pedro I, D. Pedro II e José Bonifácio, os autores teriam mobilizado 

fontes históricas – como no caso exclusivo de Joaquim Silva – e obras historiográficas de 

sujeitos com Capistrano de Abreu; Hélio Viana; João Ribeiro; Pedro Calmon e outros – 

todas produzidas ao longo da primeira metade do século XX.  

Entretanto, é interessante notar que, neste diálogo com a historiografia, tanto 

Borges Hermida quanto Joaquim promoveram um verdadeiro silenciamento em relação 

a certas contribuições que foram, à época da circulação dos manuais, expressivamente 

reconhecidas como fundamentais à compreensão do passado da nação. Assim, trabalhos 

como os de Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior ou mesmo Gilberto Freyre 

não são contemplados pelos autores – ainda que Hermida destaque, apenas de relance, a 

contribuição deste último ao desenvolvimento da cultura nacional.  

De qualquer forma, compreendendo que a dinâmica da lembrança e do 

esquecimento fundamenta a canonização de autores e obras (FRANZINI; GONTIJO, 

2009), podemos afirmar que os livros didáticos analisados contribuem para a legitimação 

de uma dada historiografia que, apesar de reconhecida como importante – sobretudo, por 

intelectuais tomados como fundadores de uma “historiografia brasileira moderna” -, 

estava sendo constantemente criticada e reformulada – cooperando, assim, à sua 

perpetuidade. 

Também, outro aspecto canonizado por estes materiais é o conjunto de fontes 

imagéticas utilizadas na construção de suas narrativas – canonização que possibilita, 

então, a repetição do emprego destas imagens em livros didáticos de autores distintos no 

decorrer do tempo, como pôde ser observado nos casos dos manuais de Hermida e 

Joaquim. Com efeito, estas imagens triam possibilitado aos leitores “ver as cenas 

históricas”, construindo um sentido sobre os fatos representados que iria ao encontro 

daquilo que se apresentava nas narrativas textuais. 
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A respeito destas narrativas, é fundamental sublinhar alguns dos “esquecimentos” 

relativos à História do Brasil e à História da América que os manuais buscaram contar. 

Nessa lógica, é válido lembrar, por exemplo, que ambos os autores teceram aos Estados 

Unidos expressivos elogios que se fundamentavam na suposta liberdade e democracia 

exercida pelos norte-americanos – legando ao esquecimento as questões dos conflitos 

raciais, caracterizadas pelas políticas de Apartheid; ou mesmo, a responsabilidade pela 

morte de milhares de civis com o ataque sobre Hiroshima e Nagasaki no final da Segunda 

Guerra. Nesse bojo, é apropriado lembrar, ainda, o silenciamento sobre os conflitos 

raciais desencadeados no – e pelo – próprio Estado brasileiro – compreendidos aqui como 

efeitos da lógica escravocrata que, por sua vez, é apresentada pelos autores de um modo 

notadamente superficial ou romantizada. 

A leitura que se faz destes posicionamentos, tais como daqueles descritos nos 

últimos capítulos desta pesquisa, é a de que os silenciamentos são necessários à 

ratificação de um modelo de cultura que, por sua vez, idealiza uma identidade coletiva 

pautada em um imaginário no qual as relações sociais seriam caracterizadas pela ausência 

de conflito. Logo, apesar de suas diferenças, os livros de Joaquim Silva e Borges Hermida 

corroboraram à manutenção de uma memória inventada que buscou supervalorizar a 

história nacional.  Nas disputas de representação, eles legitimaram a manutenção de uma 

tradição – caracterizada por um ufanismo que, ainda hoje, se recusa a passar. 
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ANEXOS 

Tabela 1 – Obras da autoria de Joaquim Silva publicadas sob o selo da Companhia Editora 

Nacional (1932-1974)  

Título  Ano Edições Exemplares 

História da Civilização – 1ª série 

do ginasial  

1932 a 1941 29 157.676 

História da Civilização – 2ª série 

do ginasial 

1932 a 1941 23 114.048 

História da Civilização – 3ª série 

do ginasial 

1932 a 1941 17 78.774 

História da Civilização – 4ª série 

do ginasial 

1932 a 1941 14 57.656 

História da Civilização – 5ª série 

do ginasial 

1932 a 1941 9 43.307 

História do Brasil – 4ª série  1941 a 1952 32 185.438 

História do Brasil – 5ª série 1941 a 1950 42 15.978 

História Geral – 1ª série  1943 a 1950 55 276.972 

História do Brasil – 1ª série  1943 a 1952 40 193.311 

História do Brasil - 1ª série do 

ginasial 

1951 a 1961 112 560.155 

História da América - 2ª série do 

ginasial 

1952 a 1961 79 398.162 

História Geral - 3ª série do 

ginasial 

1952 a 1963 74 175.866 

História Geral - 4ª série do 

ginasial 

1953 a 1963 74 269.855 

História do Brasil - 4ª série do 

ginasial 

1954 a 1961 46 234.554 

História do Brasil - 1ª e 2ª série 

do curso médio 

1963 a 1971 24 540.164 

História Geral - Curso médio 1964 a 1966 4 170.836 

História Geral - 1ª série do 

ginasial 

1967 a 1974 6 242.366 

Total   3.915.118 

Fonte: FERRARO, Juliana Ricarte. Entre textos e imagens: o Compêndio de História do Brasil de Borges 

Hermida (1962-1975). 2013. 222 f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo. 2013. 
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Tabela 2 – Obras de autoria de Antônio José Borges Hermida publicadas sob o selo da Companhia 

Editora Nacional (1959-1989) 

Fonte: FERRARO, Juliana Ricarte. Entre textos e imagens: o Compêndio de História do Brasil de Borges 

Hermida (1962-1975). 2013. 222 f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo. 2013.  

Título Ano Edições Exemplares 

História do Brasil para a 1ª 

série do ginasial 

1959 a 1961 24 125.732 

História da América para a 2ª 

série do ginasial 

1959 a 1961 51 115.902 

História Geral para a 3ª série 

do ginasial 

1959 a 1963 57 286.676 

História Geral para a 4ª série 

do ginasial 

1959 a 1963 43 216.209 

História Geral para o curso 

médio 

1964 a 1965 2 150.795 

Compêndio de História do 

Brasil 

1962 a 1975 60 2.439.019 

Compêndio de História Geral 1965 a 1977 11 1.106.716 

História do Brasil 5 1978 a 1983 8 265.721 

História do Brasil 6 1978 a 1983 7 197.985 

História Geral 1 1978 a 1983 6 182.594 

História Geral 2 1978 a 1983 5 141.330 

História do Brasil - 5 série 1983 a 1988 11 476.021 

História do Brasil - 6 série 1983 a 1989 14 404.181 

História Antiga e Medieval – 

7ª série 

1983 a 1989 13 315.060 

História Moderna e 

Contemporânea – 8ª série 

1983 a 1989 13 249.765 

Total   6.673.706 
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INSTRUÇÕES METODOLÓGICAS PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE 

HISTÓRIA GERAL E DO BRASIL 

 

Na elaboração dos programas teve-se me conta atender à nova e ampla distribuição da disciplina 

histórica no curso secundário, como estabelece a Lei nº 1.359, de 25 de abril de 1951. 

 
De princípio compete considerar a atitude crítica, que podem prestar os acontecimentos correntes 

relativamente à história, sugerida, parcialmente, atento o ensino iniciado, com os fatos do presente 

e deles partir para o passado. 

 
Nas duas primeiras séries do curso ginasial expõe-se a revisão, em caráter elementar, dos 

acontecimentos da História Pátria já cogitada na Escola Primária e em seguida as noções 

rudimentares das principais ocorrências ligadas à história americana. 

 
Uma visão de conjunto, nos seus traços mais simples, é propiciada ao ginasiando da primeira e 

da segunda séries, em que os sucessos históricos se apresentam como precioso estimulante para 

entendimento na sequência histórica que, iniciada na terceira série, vai alcançar a seguinte. 
 

Nestas duas últimas séries o estudo da história geral deve ter o duplo aspecto intuitivo e de 

tendência crítica. Fixadas as ações mais importantes e suas repercussões, focalizados os 

indivíduos, expressões do meio social e registradas as manifestações da vida material e espiritual, 

tanto individuais como coletivas, encerra-se o ciclo do curso secundário também com uma síntese 

apropriada dos assuntos pertinentes à História do Brasil. 
 

No curso colegial, a matéria distribui-se, atendidos, de modo específico, os elementos que formam 

a trama da história: políticos, econômicos, sociais, religiosos, literários, artísticos, científicos, 

enfim os fatos culturais e de civilização, evidenciadas a unidade e a continuidade da história, 

permitindo ao discente incorporar o elemento formador que capacite para tomar uma posição 

independente em relação aos acontecimentos. 
 

O aluno, na primeira série, deter-se-á nas condições mais peculiares das civilizações antigas, 

postos em relevo os problemas de ordem geral que lhe farão desenvolver o senso de observação 

e de análise em referência às sociedades humanas.  
 

Na segunda série, o estudo da civilização medieval e moderna assegurará a melhor compreensão 

dos dias atuais vividos na civilização contemporânea, objeto da última série do curso colegial, 

abrangendo as particularidades salientes das contingências da realidade vigorante. 
 

O ensino de História do Brasil na segunda e terceira séries, além de oferecer o compreensível 

sincronismo com a história mundial, sempre será encarado como um aspecto panorâmico, em que 

se exibe ao estudante o mundo social, fazendo-o conhecer a sociedade em que ele há de viver, 

tornando-o ainda mais capaz de participar da vida social. 
 

Uma apreciação equilibrada, sob certo ângulo americano, torna-se objeto de orientação quanto ao 

estudo da história moderna e contemporânea. A unidade da América é característica. Mas tal 

norma não pode deixar de fazer sobressair o sentido cívico. A formação patriótica é um ditame. 

Porém não basta amar a Pátria. Também há que compreendê-la e assim incumbe destacar a 

essência da alma brasileira, sua gênese, expressões típicas, as possibilidades do País. 
 

Clareza, método, objetividade e acessibilidade ao espírito do adolescente convêm firmar a 

orientação a seguir, com a natural ascensão que comporta o segundo ciclo. 
Impõe-se efetivar o ensino objetivo da história, facultando assim o labor estudantil, o esforço 

empregado, as atitudes logradas, as noções fundamentadas adquiridas. 
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Os processos de fixação, investigação, raciocinativos, ilustrativos, e outros abrangendo esquemas, 

formas de representação, literatura, exame, discussão, julgamento de valores são recomendáveis. 

A pedagogia moderna, aplicados seus procedimentos ativos e recursos inúmeros, para ganhar o 

interesse do discípulo, pode proporcionar um maior aspecto da ligação do passado com a evolução 

do presente, estruturando, pois, melhor rendimento educativo. 
 

A história, quando exposição da vida em movimento, deve saber empregar as palavras adequadas 

aos vários sentidos humanos sem afetação e artifício, reproduzindo e indicando o sentido especial 

que cada época significa, o estado dalma, o modo de pensar e agir do passado. A conveniente 

escolha da palavra apropriada determina serem postos às margens os defeitos, que constituem os 

exageros manifestados pelo abuso dos superlativos e as falhas na utilização de expressões banais. 

Simples e sucinta cabe ser a exposição. Embora recomendável há de admitir o trabalho, facilitador 

da aquisição de conhecimentos, sua fixação e revisão; revelando ainda notar que não importa a 

disposição da matéria nos programas para invalidar qualquer manual, necessariamente contendo 

o fundamental à disciplina história. 

Fonte: VIEIRA, Francisco de Assis (Org.). Lei orgânica do ensino secundário e legislação complementar. 

2.ed. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura, 1955.   

 

 

 

 

 

 


