
E-mail para contato: abbeg78@gmail.com IES: UNIFESP

Autor(es): Valter Andre Jonathan Osvaldo Abbeg

Palavra(s) Chave(s): História; São Paulo; Livro didático; Paulistanidade

Título: O IMAGINÁRIO PAULISTA IMPRESSO EM LIVROS DIDÁTICOS APROVADOS NO ESTADO DE SÃO PAULO (1911-1937)

Curso: Pós-Graduação Stricto Sensu - Educação

Licenciaturas

RESUMO

Esta pesquisa se insere no conjunto de estudos sobre a história do livro didático.  Tem por objetivo identificar e analisar marcas de paulistanidade 
impressas em séries graduadas, conjunto de livros didáticos, aprovados pelo Estado de São Paulo para uso nas escolas públicas de 1911 a 1937. 
Conta com aportes teóricos da história cultural articulando concepções de nação (Hobsbawn), imaginário social (Veyne e Castoriadis) e imagem 
(Aumont e Joly). Utilizou-se três movimentos para exemplificar as diferentes características da paulistanidade: o separatismo, o federalismo e o 
nacionalismo; todos constituídos em discursos públicos veiculados em jornais e revistas paulistas. A compreensão da paulistanidade perpassa os 
discursos políticos do Partido Republicano Paulista e de outras instituições e movimentos que agregaram intelectuais e profissionais, seja o 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, o Movimento Modernista (que teve um de seus ápices a Semana de Arte Moderna), ou mesmo a 
Liga Nacionalista de São Paulo. Os procedimentos de pesquisa utilizados foram: o levantamento dos títulos aprovados pelo governo de São Paulo; 
busca dos livros em acervos gerais e específicos; seleção dos livros que pertenciam a séries graduadas; classificação dos elementos textuais e 
gráficos que representassem o imaginário paulista; leitura e identificação das marcas nacionais e paulistas a partir da repetição de termos, 
expressões e frases, tornando possível a identificação de padrões e singularidades. Na organização das fontes foram selecionados 34 livros 
pertencentes a 19 séries graduadas. Em todos os livros analisados foram encontradas marcas nacionais e paulistas. As marcas nacionais 
demarcam-se na relação entre o país e seu contorno geográfico (mapa), bandeiras, referências à proclamação da República, a capital da nação, a 
recorrência na caracterização e personificação do brasileiro. As marcas paulistas encontradas fazem referência direta ao Estado de São Paulo, ao 
café, a ferrovia, ao bandeirante, aos hinos entre outros símbolos. Este simbolismo paulista, apresentados nos livros retratam o Estado, suas 
características, personagens, constituem a formação de um dado imaginário composto por uma definição de civilização associada à exigência de 
vanguarda, crescimento econômico, político e cultural.
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