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Resumo: Esta comunicação questiona a possibilidade de organização de um acervo de livros
didáticos de História e Geografia do Rio Grande do Sul a partir de um catálogo de manuais
historiográficos, produzido em 1979, por Dante de Laytano, considerando a carência de
reflexão entre os historiadores da ANPUHRS, evidenciada neste IX encontro, para com nossa
principal função social, que é educar.
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Texto
Como identificar quais objetos que devem constar em um acervo de livros didáticos de
História e Geografia do? Recorrendo a um guia bibliográfico ou catálogo de manuais
escolares. Dante de Laytano, em 1979, publicou um “guia” de fontes bibliográficas1 para o
estudo da História geral do RS. “É um catálogo comentado, apenas. Uma referência um pouco
maior aqui e ali de livros e autores do Rio Grande do Sul”2.
Ampliar esse “catálogo” seria a primeira tarefa ou a continuidade do trabalho de
Laytano que, admitiu seu esforço pessoal de coleta de material “fica assim como espécie de
testemunha de uma época”. Sabendo desse limites, é necessário incorporar uma história das
editoras, livrarias e casas tipográficas responsáveis pela publicação de livros didáticos;
ampliar o número de títulos e autores daquele apresentado; rever a forma de apresentação dos
resultados, atualizando a abordagem e complexificando a análise do objeto. Porém, para dar
prosseguimento ao trabalho iniciado por Dante de Laytano, algumas ferramentas são
necessárias: uma ficha catalográfica, por exemplo. Essa ficha catalográfica pode ser obtida
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através dos programas de pesquisa e catalogação de livros didáticos brasileiros (LIVRES) ou
estrangeiros (MANES, EMMANUELE).
Catalogar os livros didáticos de História e Geografia do RS, desde os primeiros
manuais do período republicano até os editados em finais do século XX, é imprescindível que
seja um resultado de questionamentos sobre a função do texto e da imagem no ensino de
História e Geografia e não o objetivo principal de um projeto de pesquisa. Produzir um acervo
de livros didáticos deve ser uma iniciativa institucional. Afinal, esses livros didáticos foram
lidos por milhares de estudantes, hoje, porém, estão esquecidos. Assim a historiografia
imediatista deste IX Encontro da ANPUHRS, no qual não existe nenhum simpósio temático
dedicado ao tema de “história do ensino de História” ou “História da Educação”, impede que
o historiador do RS possa rever seu principal papel na sociedade: o de educador.
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