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Resumo. A escrita didática da História do Brasil é iniciada no século XIX, mesmo período em 
que buscava afirmar como um saber pautado em critérios de objetividade e veracidade. Todavia, 

se neste período, o pensamento científico procedia a uma crítica da inteligibilidade religiosa do 

mundo, em especial da crença na Providência Divina, o ensino de História não excluiu uma 

interpretação da realidade em que o sagrado intervinha no processo social, ainda que através da 
mediação das ações humanas. Nesta perspectiva, os compêndios didáticos de História, 

circulantes no século XIX e início do XX, por vezes recorreram ao conceito de “civilização 

cristã”. Assim, neste trabalho se analisa o conceito de “civilização cristã” para escrita da história 
do Brasil. Para tanto, recorre-se à leitura do compêndio Elementos de História do Brasil, de 

Claudio Maria Thomas, publicado em 1925, o qual valoriza elementos religiosos e morais na 

reconstituição da historicidade na nação brasileira.  
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Abstract. The didactics writing of the history of Brazil begins in the XIX century, same period 

that sought to assert knowledge as criteria of objectivity and veracity. However, if in this period 
the scientific thought,  proceeded as a critique of world’s religious intelligibility, especially in 

the belief of the Divine Providence, the teaching of history did not exclude an interpretation of 

reality where the sacred intervened in the social process. It was in this perspective that the 

teaching of history compendiums circulating in the XIX century, and XX century, often turned 
to the concept of "Christian civilization". This thesis analyzes the use of the "Christian 

civilization" concept in the writing of Brazil's history. Therefore, we resort to reading of 

compendium “Elements of Brazil's History” by Claudio Maria Thomas, published in 1925, in 
which valorizes the moral and religious elements in the reconstitution of Brazil’s history.  
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1- História sagrada e história da civilização no Brasil 

 O ensino de História no Brasil já era debatido desde a década de 1920. Parte dos 

letrados pretendia lecionar, desde esta época, uma histórica laica, uma espécie de 

“ciência social” da nação recém-independente, embora sem abolir os princípios 

educativos da Igreja Católica. Foram apresentadas propostas para o nível secundário, 

como o projeto do deputado Januário da Cunha Barbosa, de 1826, que pretendia criar 

uma cadeira de história civil e cronológica, com noção abreviada das ideias morais e 

religiosas dos povos antigos, com seus calendários, eventos políticos, costumes e usos; 

                                                
* Universidade Federal de Ouro Preto. Departamento de História (DEHIS) 

 



ANAIS DO IV ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 
ANPUH - Memória e Narrativas nas Religiões e nas Religiosidades. Revista Brasileira de História 

das Religiões. Maringá (PR) v. V, n.15, jan/2013. ISSN 1983-2850.  
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

_________________________________________________________________________________ 

2 

 

 

priorizava-se menos a trajetória biográfica do que a causa da elevação e decadência das 

nações.1 Outra proposta, debatida em 1827 na Câmara dos Deputados, previa a criação 

do Colégio de Belas Artes, havendo nela o ensino de história geral profana, história 

sagrada e história do Império do Brasil.2 

O ensino de história, nesses projetos, era visto como uma necessidade social e 

política. Mas quando se tratava da escola elementar, as propostas curriculares tinham 

um cunho mais conciliatório com a Igreja. A reforma educacional Couto Ferraz (decreto 

n. 1.331), de 1854, esclarece o que deveria ser ensinado no curso secundário: 

 

Pode compreender também: O desenvolvimento da aritmética em suas 
aplicações praticas, a leitura explicada dos evangelhos e notícia da 

história sagrada, os elementos da história e da geografia, 

principalmente do Brasil, os princípios das ciências físicas e de 

historia natural, aplicáveis aos usos da vida, a geometria elementar, 
agrimensura, desenho linear, noções de música e exercícios de canto, 

ginástica, e hum estudo desenvolvido do sistema de pesos e medidas, 

não só do Município da Corte, como das províncias do Império, e das 
Nações com que o Brasil tem mais relações comerciais.3 

 

Durante todo o Império brasileiro, a autorização para publicação de livros de 

história sagrada dependia apenas de autoridades eclesiásticas, não civis. Muitas dessas 

obras foram sucessivamente reeditadas, como Catecismo histórico, de Fleury, que 

surgiu em português em 1820 e era um dos livros escolares mais vendidos no final do 

século XIX, em plena fase republicana. Além do ensino da leitura, escrita e rudimentos 

de aritmética, deveria ser provido o ensino da moral religiosa, sobre a Constituição do 

Império e história da Brasil. Todavia, pouco se sabe como tal proposta se concretizou 

nas precárias salas de aula do ensino elementar.  

 Observe-se, porém, que apesar de público, o colégio Pedro II não deixava de ser 

paga, mostrando-se acessível apenas a grupos médios e principalmente elitizados da 

sociedade imperial. Em 1855, mudanças curriculares introduzem a história do Brasil 

como disciplina autônoma no nível secundário, e a disciplina é inserida no primário nos 

                                                
1BITTENCOURT, Circe, Os confrontos de uma disciplina escolar: da história sagrada à história profana. 
Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 13, n. 25/26, p. 194, set. 92/ago. 93. 

2Ibidem, p. 195. 

3Apud: ZOTTI, Solange Aparecida. Organização do ensino primário no Brasil: uma leitura da história do 

currículo oficial 

http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/artigos_pdf/Solange_Aparecida_Zotti_artigo.pdf Acesso 

em: 10 de outubro de 2012 
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anos 1860.  

 Dois dos mais importantes autores de livros didáticos de história para o ensino 

primário eram padres. O mais conhecido era o cônego Fernandes Pinheiro, professor do 

Colégio Pedro II, que amalgamou o tempo sagrado e o do poder civil, representado pelo 

Estado monárquico. O cônego era sócio do IHGB, fervoroso monarquista, nomeado 

cronista do Império pouco antes de falecer. Seus livros selecionavam os fatos nacionais 

pela lógica do tempo transcendental – a nação seria predestinada por Deus, o que era 

manifesto no presente pela existência de uma monarquia orientada pela moral católica.4  

 A missão portuguesa foi levar a fé aos indígenas, destacando-se a figura dos 

jesuítas e do bispo Sardinha, devorado num verdadeiro martírio. Porém, no século 

XVIII, segundo o Cônego, os jesuítas teriam representado o papel de vilões, incitando 

os índios à guerra guaranítica, o que justificaria sua expulsão por ordem de Pombal. As 

invasões francesa e holandesa teriam sido tentativas de estabelecimento do calvinismo, 

havendo no segundo caso uma aliança com os judeus. Maurício de Nassau era elogiado 

por ter permitido liberdade de culto.5 

 Mesmo autores não padres, como Joaquim Manoel de Macedo, afirmavam que o 

combate aos “invasores” protestantes do território “brasileiro” foi de fundamental 

importância para a unidade do país, conferindo uma identidade ao que seria o futuro 

Império: 

A expulsão dos franceses do Rio de Janeiro foi um acontecimento 

feliz e de máxima importância. O domínio da França em uma parte do 

Brasil importava uma divisão do país nesta época, bem como no 
futuro, e, portanto a quebra desse todo imenso e prodigioso que forma 

hoje o vasto império do Brasil, grande pela extensão e pelas riquezas, 

e não menos grande pela identidade da religião [...].6 

 

 Também a luta contra os holandeses, em Pernambuco, é tida como marco 

fundador de um sentimento de nacionalidade, que permitiu a formação de “um império 

vastíssimo e forte e unido pela homogeneidade da religião, da língua, da educação, dos 

costumes, das aspirações e tendências [...]”.7 Joaquim Manoel de Macedo formou-se 

em medicina e ficou famoso como escritor de romances, poeta e dramaturgo. Atuou 

ainda como deputado provincial e geral, além de senador. Pertenceu a diversas 

                                                
4BITTENCOURT, Circe. Os confrontos de uma disciplina escolar: da história sagrada à história profana. 

Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 13, n. 25/26, p. 194, set. 92/ago. 93.  

5BITTENCOURT, Circe. loc. Cit. 

6MACEDO, 1861, Apud: TOLENTINO, 2005, p. 119. 

7MACEDO, 1861, Apud: TOLENTINO, 2005, p. 119.  
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instituições culturais e científicas, como a Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional 

e o IHBG. Era também professor de Corografia e História do Brasil no Colégio Pedro II 

e foi membro do Conselho Diretor da Instrução Pública da Corte. Logo, era um letrado, 

atuante nas principais instâncias do poder cultural e político. Em 1861, publica Lições 

de História do Brasil, para o 4º ano do secundário, e em 1863, o adapta para o 7º ano, 

tomando por base a História Geral do Brasil, de Varnhagen.8 

Simultaneamente, a história geral, predominante no número de anos e tempo de 

estudo, era entendida como história profana, coexistindo com o estudo da história 

sagrada. Em 1853, com a reforma curricular, acrescida pelos regulamentos de 1855 e 

1857, a religião é incluída como matéria obrigatória no ensino secundário, bem como é 

concedida maior ênfase aos estudos literários e à retórica, com eliminação de disciplinas 

de perfil mais científico, existentes no programa inicial.  

Tais mudanças foram inspiradas na reforma francesa dos anos 1850 (Lei 

Falloux). Assim, quando um dos livros de Duruy, Compêndio de História Universal 

[Abrégé d’histoire universelle], de 1855, foi traduzido para o português, no Brasil, pelo 

clérigo Francisco Bernardino de Souza, professor do Imperial Colégio Pedro II, dez 

anos depois de seu lançamento, o religioso introduziu alterações importantes na obra, 

principalmente em seus capítulos iniciais (Toledo, 2005, 109-110), que passaram a 

realçar, segundo a historiadora Circe Bittencourt, a origem sagrada do ser humano: 

No original [...] Duruy buscou apresentar uma configuração geral dos 

continentes e as formas de comunicação estabelecidas pelos diferentes 

povos. No capítulo II, [...] o autor apresentava as tradições bíblicas 
sobre os primeiros homens para explicar que as três raças humanas 

estavam presentes na versão religiosa católica [...] O tradutor 

brasileiro inverteu a apresentação dos capítulos. Iniciou o livro com 
Tempos primitivos – Tradições bíblicas – fundação dos impérios e no 

final incluiu resumidamente os limites do mundo conhecidos pelos 

antigos. A inversão dos temas [...] indicou um reforço quanto à versão 

cristã da história do homem, interpretação que Duruy atenuou ao 
enxertar os pareceres científicos quanto à origem das raças     

humanas.9  

 

Observa-se, assim, que a Igreja Católica, ao longo do século XIX no Brasil, 

ainda continuava a ser uma instituição prioritária na formação do imaginário cultural-

religioso, embora estivesse passando por muitas refutações e redefinições quanto ao 

papel do clero na vida social, que culminaram na extinção do Padroado, no início do 

                                                
8GASPARELLO, Arlete Medeiros. Construtores de identidades. São Paulo: Iglu, 2004. p. 128-129. 

9BITTENCOURT, 1993, Op. Cit., p. 177. 
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regime republicano. Mas a história sagrada estava também presente nas escolas 

protestantes, existentes no Brasil no final do século XIX, algumas das quais 

consideradas importantes centros de inovações pedagógicas, a exemplo da Escola 

Americana de São Paulo.10  

 Apenas em 1878 a Reforma Leôncio de Carvalho foi aprovada, após polêmicos 

debates sobre o papel da Igreja no ensino, a validade da permanência dos currículos 

humanísticos e a necessidade de maior introdução de matérias científicas.  

Com a República, a história sagrada deixou de ser obrigatória nas escolas 

públicas, mas permaneceu sendo lecionada nas confessionais, que viveram uma grande 

expansão. Segundo Airton de Morais, mesmo com o fim do Padroado, a Igreja interferiu 

de forma decisiva na organização dos currículos escolares, inclusive do ensino de 

história. Ainda nas primeiras décadas do século XX, no Brasil, a história sagrada era 

parte constituinte do sistema de alfabetização, estando presente nas cartilhas e livros de 

leituras:  

Os acontecimentos históricos eram narrados nos livros tendo, como 

preliminar, narrativas religiosas sobre a vida de Jesus, rei Davi ou 
ainda a história da criação da terra presente no livro do Gênesis; em 

sequência, vinham os fatos políticos e militares. Heróis também 

tinham o seu valor, devido às suas virtudes morais, piedade, caridade 

principalmente pela fé que depositavam no ‘verdadeiro Deus’.11  

 

Todavia, aos poucos e face às pressões de educadores liberais e de adeptos do 

positivismo, a história sagrada foi sendo dotada de menor representatividade, diante da 

proposta defendida por Charles Seignobos, em prol de uma história da civilização. Tal 

projeto mostrava-se atraente pela incorporação do Brasil no tempo do progresso, sem 

que isso comprometesse sua “vocação” agrária de exportação.12  

Por essa proposta, o civismo deveria substituir a moral cristã no espaço escolar, e 

o ensino de história constituía-se como o sustentáculo da “pedagógica do cidadão”. 

(Bittencourt, 1992-1993, p. 213). Mas eram muitas as controvérsias relativas à 

constituição da cidadania brasileira: alguns destacavam a necessidade de um 

conhecimento da pátria (aspectos físicos, lutas de conquista), mas percebiam o povo 

como um conjunto de mestiços que resistiam à civilização. Era uma visão nacionalista, 

mas portadora de uma leitura racista, que tinha como um de seus pólos institucionais o 

Ministério das Relações Exteriores, e na figura do Barão do Rio Branco um de seus 

                                                
10Ibidem, p. 201. 

11 Ibidem, p. 32. 

12BITTENCOURT, 1992-1993, p. 206-207. 
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maiores expoentes.  

Outros letrados buscavam uma história nacional envolvendo assimilações 

recíprocas. Era um setor mais progressista da elite, aglutinando-se em torno do 

cientificismo da Escola de Recife. O povo não seria um empecilho ao projeto 

civilizatório, mas o constituinte de uma forma própria de civilização, que não era 

espelho europeu. Entre esses autores podem ser citados João Ribeiro, Silvio Romero e 

Capistrano de Abreu, todos professores do Colégio Pedro II.  

Na elaboração de uma história laica, criticavam a posição mantida pela Igreja, 

embora indicando seu papel na disseminação da “civilização”. Consideravam os jesuítas 

os defensores de princípios morais que asseguravam certa dignidade humana diante do 

processo de colonização. Mas a atitude de não questionamento do clero católico, 

adotada de forma geral, diante da escravidão negra, era duramente denunciada.  

Colocava-se então a necessidade de destaque de outros sujeitos históricos, que se 

delineassem como heróis profanos. Os educadores compuseram galerias de brasileiros 

ilustres, cujos feitos eram divulgados principalmente nas aulas de história. O exemplo 

mais paradigmático é o de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Apesar de 

preterido num primeiro momento, nos anos 1930 foi entronizado.13  

 

2- Elementos de História do Brasil, de Cláudio Maria Thomas 

Elementos de História do Brasil, de Cláudio Maria Thomas, é um compêndio 

didático de quase 600 páginas, ao qual não foram ainda dedicados estudos acadêmicos 

editado na capital da República em 1925. Paira, até o presente momento, grande 

desconhecimento sobre a biografia do autor, sabendo-se apenas que lecionava em 

colégios católicos do Rio de Janeiro, sendo contratado pela Livraria Francisco Alves 

para escrita de uma obra didática de história do Brasil.14 Esta editora, desde o início do 

século XX, investiu de forma incisiva na produção didática (com montagem de eficiente 

rede para venda de livros, compra de firmas similares de pequeno e médio porte, atração 

de autores mediante contratos vantajosos...), acabando por apropriar-se da maior parte 

                                                
13Abud; BITTENCOURT, 1992-1993; FONSECA, 2003.  

14A atuação da Igreja Católica nos anos 1920 foi reforçada pela imprensa, com a criação de vários 

periódicos, como as revistas Vozes, dos franciscanos; Mensageiro do Sagrado Coração de Jesus, dos 

jesuítas; Ave-Maria, dos claretianos; Leituras Católicas, dos salesianos, entre outras, culminando no 

surgimento de A Ordem, em 1919. De forma concomitante, o crescimento do número de publicações 

conduziu ao surgimento estratégico de editoras e pontos de redistribuição nas principais capitais do país 

que não estivessem limitados às paróquias (AZZI, 1994B, P.27; MICELI, 1985, COM LISTAGEM DOS 

PERIÓDICOS EM ANEXO).  
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deste mercado; daí a cogitação que Cláudio Maria Thomas já gozasse de certa 

receptividade entre os estabelecimentos de ensino, o que conduziu à sua inclusão no rol 

de escritores da editora.15  

A singularidade desta obra didática é o acentuado destaque por ela conferido à 

imbricação entre a constituição do nacional e atuação da Igreja Católica no Brasil, num 

indicativo da mudança de perspectiva encampada por parte dos segmentos letrados 

brasileiros ao longo dos anos 1920, que paulatinamente tendia ao catolicismo, fosse em 

resposta aos esforços promovidos pelo episcopado, fosse como expressão de um certo 

desencanto perante os elementos oligárquicos do novo regime político. Os novos 

convertidos – como Jackson de Figueiredo, Hamilton Nogueira, Gustavo Corção, Alceu 

Amoroso Lima...16 – vinham somar-se a uma primeira geração de letrados católicos, 

então dividida em duas correntes: de um lado, encontravam-se altas personalidades 

francamente monarquistas, como Eduardo Prado, Afonso Celso, Carlos de Laet; em um 

outro grupo, situavam-se os adeptos do liberalismo político e do regime republicano, 

como Felício dos Santos e Francisco Badaró. 17  

O compêndio “Elementos de História do Brasil”, portanto, apresenta-se como 

relevante, justamente por articular uma moderna concepção de história com a leitura 

religiosa da história em que, a Providência divina orienta a trajetória da humanidade.  

Assim, a partir da construção de uma nacionalidade destaca-se que, além de conciliável 

com a ciência, a religião era tida pelo autor como “a base segura da ordem e da paz”, e o 

“elemento mais poderoso do progresso e civilização”. Nesse sentido, o amor à Pátria 

viria através do exercício do amor a Deus:  

A história de um povo será tanto mais bela quanto mais esse povo 

amar e servir a Jesus Cristo. Como as nações não existem no outro 
mundo, são inteiramente castigadas por suas culpas ou recompensas 

por suas virtudes durante a vida presente. 
18

 

 

De forma concomitante, o ensino de história do Brasil não deixou de assinalar a 

importância do catolicismo na constituição da nação. O compêndio de Cláudio Maria 

Thomas, nesse sentido, afinava-se ao pensamento da “vertente católica” do Instituto, a 

                                                
15BRAGANÇA, A. A política editorial de Francisco Alves e a profissionalização do escritor no Brasil. 

In: ABREU, M. (ORG.). Leitura, história e história da leitura. São Paulo: Fapesp, 1999. 

16Minuciosa listagem destes intelectuais convertidos é encontrada em Villaça, 1975. p. 10; 67. 

17GOMES, Francisco José Silva. Le projet de neo-chrétienté dans le diocèse de Rio de Janeiro de 1869-

1915.Toulouse, Université de Toulouse le Mirail, 1991. (THÈSE DE DOCTORACT).  p. 821-822.  

18THOMAS, Cláudio Maria. Elementos de História do Brasil. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1925. p. 

1 (FOLHA DE ROSTO). 
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qual elogiava a atuação missionária dos jesuítas, em especial na catequese, 

considerando-a fundamental para a civilização dos indígenas e sua utilização como mão 

de obra, em substituição aos escravos africanos.19 Em paralelo, tal escrita didática 

desconsiderava as críticas formuladas no próprio IHGB acerca das práticas 

evangelizadoras jesuítas no contexto das missões platinas e na sua relação conflitiva 

com o Estado português, ou as contestações que, promovidas a partir de 1870, em 

função da querela religiosa, atribui ao jesuíta o contorno de um indivíduo perigoso, 

próximo a um inimigo da nação, 20 como indicado no seguinte trecho da obra:  

 
Esse processo de civilização pelos aldeamentos jesuíticos, que tal 

veloz e esperançoso marchava, parou de repente e para sempre, 
principiando uma rápida despovoação, não só por dar-se campo livre à 

embriaguês, mas também por fugirem para o deserto muitos índios 

vendo o seu estado de sujeição filial trocado por uma servidão dura, 

sem nada que a santificasse ou abrandasse. 21 

 

Sem eliminar a referência ao Estado e ao povo como constituidor de uma 

identidade nacional aberta para o futuro, o compêndio “Elementos de História do 

Brasil” valorizava, sobretudo, um elemento de contornos universalizantes para 

constituição desta história nacional.  Para isso, utiliza o recurso de “civilização cristã”, 

que lhe permite combinar fatores privilegiados por uma história de cunho científico com 

a edificação moral e religiosa, da qual, novamente, está presente a concepção de 

Providência divina, como na passagem abaixo transcrita: 

 
[...] é fato provado à saciedade que Deus opera prodígios, milagres 
para proteger sua Igreja; ora, com o padroado, D. Pedro II, 

provavelmente sem o querer nem suspeitar, embaraçou a Igreja, 

cerceou-lhe a liberdade de mil modos e até perseguiu-a duramente; 

quando julgou suficiente os ataques à religião, a Providência permitiu 
este fato surpreendente, talvez sem exemplo nos anais do mundo, 

verdadeira paradoxo histórico: um povo benévolo, amando sincera e 

profundamente o imperador e a família imperial, numa época de 
máxima prosperidade e felicidade em todos os pontos de vista, por 

mento de uma revolução incruenta, que durou algumas horas apenas, 

este povo expulsa do solo nacional um monarca estimadíssimo, depois 
de um reinado de meio século de paz interna [...] Para o bem da Igreja 

e do próprio monarca, a Providência permitiu que D. Pedro II deixasse 

a pátria estremecida e saísse com o coração despedaçado; se foi 

                                                
19Tal enfoque pode ser remetido às interpretações do Cônego Januário da Cunha Barbosa, tecidas no 

IHGB no período imperial, cf. DOMINGOS, Simone Tiago. Os jesuítas e a unidade nacional segundo a 

Revista do IHGB (1839-1889). Política y Cultura, n. 31, p. 161-179. Primavera 2009. 

20THOMAS, Cláudio Maria. Op. Cit. p. 297.  

21DOMINGOS, Simone Tiago. Op. Cit. 
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castigo, o exílio do imperador foi sobretudo um meio de reparação que 
Deus benfazejo lhe proporcionou; aceitos com resignação, os 

sofrimentos purificam a alma, apagam as culpas e enaltecem as 

virtudes.22 

 

Assim, volta e meia, o termo “civilização” emerge nos grandes debates públicos. 

Essa concepção foi continuamente empregada a partir da recomposição cultural e 

política dos anos 1990, com o afundamento da estrutura bipolar pós-guerra fria e 

desaparecimento do comunismo da Europa central e oriental. O ano de 2001, marcado 

pelo evento de 11 de setembro, foi considerado por muitos como a imagem sangrenta do 

“choque das civilizações”. Não casualmente, ele foi declarado pelas Nações Unidas 

como o ano do “Diálogo das Civilizações”. 23 

De forma minimamente consensual, civilização é hoje identificada ao conjunto 

das produções culturais, mas sem reduzir-se ao conjunto das técnicas e recursos 

materiais da vida social. Entre civilização e cultura entremeia-se a ação das instituições, 

com toda a gama de poderes exercidos. Ora, neste quadro, uma das interrogações que se 

propõe é fazer-se ponderar acerca do papel das instituições na contemporaneidade, seja 

no campo religioso, seja na área de ensino, inclusive do ensino de História.  

Muitas vezes, na atualidade, as instituições são criticadas por seu excesso de 

burocracia, por seus vínculos tendenciosos a grupos favorecidos, e até mesmo por sua 

corrupção. Ao passo que as produções culturais são valorizadas, as instituições são 

duramente questionadas. Obviamente, a crítica é salutar e precisa ser feita. Todavia, um 

descarte puro e simples das instituições, como também da expressão “civilização”, sem 

sua devida consideração para o exercício da cidadania e da democracia, pode 

apresentar-se como demasiadamente simplista. O almejado diálogo das civilizações 

necessita de uma intermediação institucional, que representante das diferentes posições, 

evite fundamentalismos e subjetivismos auto-referenciais. Isso se aplica tanto à esfera 

da vivência religiosa quanto ao ensino de História.  
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