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RESUMO: 

O artigo apresentará dois resultados de pesquisa. O primeiro, um trabalho monográfico de 
especialização em História Social e Cultura Afro-Brasileira, que deu origem a atual pesquisa 
de mestrado, e versará sobre a análise do conteúdo referente a história da abolição da 
escravatura no Brasil, nos módulos de um sistema de ensino de grande representatividade no 
norte-nordeste. A segunda pesquisa, que também deu origem a uma pesquisa como 
mestrando, é sobre a história de Canudos nos livros didáticos de História de nível 
fundamental II, que também utilizou como metodologia a análise de conteúdo. O arcabouço 
teórico foi construído a partir de historiadores, sociólogos e pesquisadores da seara da 
educação, como Ana Célia da Silva, Eliane Cavalhero, Cecília Soares, Laurence Bardin, 
Paulo Freire, Antônio Villa, João Reis, Eduardo Silva, Sidney Chalhoub, dentre outros.     

Palavras-Chave: Abolição, Canudos, Livro Didático. 

 

ABSTRACT: This article will present two search results. The first, a monograph of expertise 
in Social History and Afro-Brazilian Culture, which led to current research Masters, and will 
focus on the content analysis regarding the history of the abolition of slavery in Brazil, the 
modules of a system of education large representation in the north-northeast. The second 
study, which also originated as a research student, is about the history of Straws in the 
textbooks of history of primary level II, which also used the methodology, content analysis. 
The theoretical framework was constructed from historians, sociologists and researchers from 
the likes of education, as Ana Celia da Silva, Eliane Cavalhero, Cecilia Soares, Laurence 
Bardin, Paulo Freire, Antonio Villa, João José Reis, Eduardo Silva, Sidney Chalhoub, among 
others. 
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Dentre os desafios da educação na contemporaneidade, nossos trabalhos visam 

contemplar os estudos sobre a diversidade cultural na escola, abordaremos a história contada 

pelos livros didáticos sobre conteúdos específicos da história do Brasil. Um deles é referente à 

história da abolição da escravatura nos módulos de História do Grupo GEO de ensino. O 

outro, abordará a história de Canudos em livros de história de nível fundamental II. As 

pesquisas discutirão a historiografia utilizada nesses materiais didáticos, com base na 

expressão denominada por Jack Goody, “o roubo da história”. Discutindo o modelo de 

história eurocêntrico proposto pelos livros didáticos brasileiros, e suas implicações na 

identificação dos discentes com as aulas da disciplina. 

No entanto, para podermos percorrer essa árdua jornada precisamos melhor 

compreender o que o campo da educação denomina por contemporaneidade, aqui destacando 

um dos seus aspectos, que é ter surgido no século considerado muito rápido, mas de 

profundas transformações para a humanidade, que impõem a discussão de determinados 

temas imprescindíveis, como a valorização e legitimação da diversidade cultural na educação. 

Para tal, assim como Hobsbawm, proporemos uma reflexão sobre a preservação da memória 

histórica na contemporaneidade, que como diz o autor, conduz o olhar dos historiadores do 

século XX à percepção de que as sociedades ocidentais, e as ocidentalizadas passam por um 

processo de destruição do passado. O que nos aflige pôs esse passado pode esta sendo 

destruído na escola. Os livros didáticos de História pesquisados não contemplam a relevância 

da contribuição dos povos africanos e indígenas na sociedade brasileira. 

Os livros didáticos de História podem agir como mecanismos sociais que vinculam 

experiências pessoais - dos indivíduos da atualidade, com as das gerações passadas, o que na 

contemporaneidade vêem sendo desconstruído, por vivermos segundo Hobsbawm, num 

presente contínuo, sem relação com o passado da época em que vivemos. O que ressalta a 

importância do ofício do historiador, em lembrar aos outros, o que eles esqueceram e ajudá-

los na preservação da sua memória histórica. Os livros de História deveriam manter vivas 

essas histórias, preservar as memórias. Mas o que apresentam é uma vertente da história 

brasileira, uma história eurocêntrica (Silva,2004), a da ótica do europeu imigrante 

colonizador, e secundarizam as histórias dos africanos, indígenas e seus respectivos 

descendentes. Quando por exemplo, coloca os indivíduos de nominados enquanto brancos, 

como o responsáveis pela abolição da escravatura no Brasil, e reduz a resistência negra contra 

a escravidão. 
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 No primeiro momento apresentaremos os resultados da pesquisa com os módulos do 

Grupo Geo de ensino, sobre a narrativa histórica e iconografias que foram reproduzidas nos 

seus materiais pedagógicos. E em seguida, apresentaremos a história de Canudos narrada 

pelos livros didáticos de nível fundamental II, priorizando em ambos, a análise de conteúdo. 

 

HISTÓRIA E ICONOGRAFIAS DA ABOLIÇÃO NO MÓDULO GEOiii 

 

O textos e imagens colocados módulos do Geo, geralmente vêem com a finalidade de 

reforçar a idéia contida no texto que o antecede. Sendo assim, as representações negativas que 

são reproduzidas nos materiais didáticos refletem idéias que não representaram o negro de 

forma positiva, e quando o faz é de forma a reduzir a história dos mesmos. E quando  

representado, ocultou  aspectos positivos da história do negro, como a dimensão política e 

histórica da  resistência negra, tema amplamente pesquisado pela historiografia oficial. Nos 

módulos a história negra foi narrada de forma reduzida, simplificada, deturpada e ocultada, 

pois não revelaram de forma relevante a complexidade e importância histórica dos africanos e 

seus descendentes, de forma a fazer os educados sorrir.  

A história que foi narrada pelo Módulo GEO apresentou as três formas de 

representação da história do negro no Brasil citadas acima. O conteúdo proposto pelo livro de 

história fez uma breve introdução, que mais se assemelhará a um “resumo” sobre o processo 

de resistência negra, não dando relevância à sua real dimensão na história dos movimentos 

sociais brasileiros, visto que o movimento negro iniciou com a chegada dos primeiros 

africanos transplantados da África, no século XVI e é encontrado de forma reelaborada e 

traduzida pela heterogeneidade que representa o movimento negro. Em dois parágrafos o 

módulo fala de forma reduzida sobre os movimentos sociais negros contra a escravidão. A 

revolta Malê é citada em uma linha, o que é só uma confirmação da redução da história. 

Sendo tal revolta a maior das Américas (Reis,2003), por que reduzir sua dimensão? Assim 

como da própria história da resistência negra. O que vêm abaixo representa toda a história do 

negro narrada no módulo Geo no conteúdo sobre a abolição: 

 

Grande parte dos escravos que trabalhavam nos engenhos de açucar 
do Nordeste, na região das minas e nas fazendas de café do Sudeste, 
não se submetia passivamente à escravidão. Eles resistiam de diversas 
maneiras: alguns se suicidavam, outros fugiam ou reuniam-se e 
organizavam-se para lutar pela sua libertação. Ampliaram-se os 
núcleos de resistência dos escravos: os quilombos. Mais a maioria 
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resistia dentro do próprio cotidiano da escravidão: sabotavam o 
trabalho, negociavam condições melhores com os senhores e 
capatazes, como moradia separada da senzala, um pedaço de terra para 
plantar uma pequena horta, etc. 
No século XIX, muitos escravos que trabalhavam nas cidades também 
se revoltaram, sobretudo no período entre 1807 e 1835. Na cidade de 
Salvador ocorreu grande parte das rebeliões; a Revolta dos Malês, em 
1835, teve o maior número de participantes: cerca de 1500. Essas 
revoltas contribuíram para o fim do tráfico de escravos, determinado 
pela lei Eusébio de Queirós em 1850. (Módulo Geo ,p. 26, 2008).  
 

            De acordo com o fragmento acima, as formas de resistir que são privilegiadas nas 

páginas dos módulos são narrativas simplificadas de revoltas e fugas que ocorreram no Brasil 

oitocentista. O termo resistência foi posto em negrito apenas três vezes, e as formas 

explicitadas não representam um número significativo, se comparado às revelações da 

historiografia da escravidão no Brasil. Diversos aspectos relevantes da história do negro não 

são revelados. Não é construída uma narrativa das “visões da liberdade” sugerida pelo 

historiador Sydney Chalhoub(1990). Assim como, não é representado o leque de percursos 

para aquisição da liberdade desenvolvida pelos escravizados. Por exemplo, não foram 

narradas histórias de capoeiras ou da sedução. Não são revelados sujeitos históricos como 

Macaco Beleza que encontramos em O Jogo da Dissimulação, de Wlamira Albuquerque. Ou 

das histórias das ganhadeiras de Cecília Moreira Soares. O que foi privilegiado nas páginas do 

livro de história do módulo GEO são outras histórias.  

           O primeiro ponto cujo autor detém a análise refere-se aos esforços ingleses para por 

fim ao tráfico de escravizados: “fundamentais para o fim do tráfico, entretanto, foram as 

pressões internacionais, sobretudo da Inglaterra”(Módulo Geo, p. 26, 2008). O módulo 

revela a corrente idéia do humanitarismo inglês ter sido um dos principais fatores para o fim 

da escravidão, sendo que  tal pensamento não se confirma, pois os interesses econômicos 

sobrepujaram os humanitários. A Revolução Industrial conduziu a Inglaterra a ser a principal 

combatente européia da escravidão, depois de séculos de incentivo. As primeiras medidas 

foram acabar com a instituição, nas colônias da América e na África, regiões como o Sudão 

Ocidental foram foco das ações inglesas pelo fim da escravidão, o que não representou o fim 

da dominação. O que é confirmado pelo fato de no século XIX os ingleses participam em 

1885 da Conferência de Berlim, onde países europeus fizeram a denominada partilha da 

África, que  no continente manteve a escravidão, como foi o caso da atual República 

Democrática do Congo, explorada pelo rei Leopoldo da Bélgica. 
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  No Segundo momento a atenção do autor se voltou para o processo de imigração 

européia, sobretudo da segunda metade do século XIX, período que as idéias divulgadas na 

Europa circulavam entre os intelectuais brasileiros que contribuíram na construção do ideal do 

branqueamento da nação. O discurso contra a escravidão que chegou no Brasil com 

significativa força foi destacado nas páginas do livro, assim como as idéias do “bem” da 

imigração. A idéia é de que a imigração européia não apenas supriria a inexistente deficiência 

da mão-de-obra: “ a solução encontrada foi adotar a mão-de-obra de imigrantes europeus 

que chegaram para resolver a escassez da máo-de-obra”(Módulo Geo, p. 27, 2008), e 

contribuiria com as políticas de melhoramento racial, sendo necessária para a eugênia do País. 

O fato é que os imigrantes eram incentivados por campanhas que sinalizavam as vantagens de 

viver numa nova terra, e pela possibilidade de fugir dos conflitos em suas terras natais, além 

de representarem a esperança das elites brasileiras do branqueamento da nação. 

 O terceiro ponto que o texto da destacou foi a idéia da princesa Isabel ter sido uma 

redentora, por assinar Lei Áurea. Fortalecendo o mito da dádiva áurea da princesa, que foi 

retratada como a salvadora no período pós-abolição, como destaca Wlamira Albuquerque 

(2009). A abolição narrada pelos módulos revela um protagonismo das leis abolicionistas, 

mesmo não explicando como de fato essas leis atuaram e transformaram a sociedade, a 

resistência negra contra a escravidão, que é uma bandeira de luta e identificação do 

movimento negro, e sugerido como conteúdo importante para estar na escola, 

insuficientemente é narrada, e que, se apresentada pelos módulos poderia aproximar os 

discentes das aulas de história, trazendo aspectos positivos da história dos ancestrais dos 

mesmos.   

As imagens expostas representaram conjunturas diferentes. A primeira foi utilizada no 

módulo como referência para o extenso fragmento de texto - se comparado aos demais do 

mesmo capítulo, que se destina a explicar a contribuição inglesa para o fim da escravidão. O 

fragmento apresentou uma versão para o humanitarismo inglês, que teria suas origens com os 

quackers, que se somariam na balança contra as motivações econômicas. O outro extenso 

fragmento de texto, deteve-se na não comprovada hipótese da escassez de mão-de-obra com o 

fim da escravidão. O terceiro e último fragmento, apresentou as idéias que giram em torno das 

representações sobre a responsabilidade da abolição, dando foco aos mitos a respeito da 

princesa Isabel, e das leis abolicionistas. 

A terceira iconografia chamou a atenção, pois representou o olhar de um dinamarquês 

em terras brasileiras, e em um período que as idéias raciais estavam ganhando repercussão 
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mundial. A imagem revela uma visão estereotipada do negro no eito, em uma situação 

totalmente adversa, que não contempla a perspectiva da negociação e do conflito, propostas 

por João Reis e Eduardo Silva.  A imagem apresenta a escravidão consumindo a vida de 

diversos indivíduos, os personagens negros são representados como seres domesticados, não 

como sujeitos em construção de uma história, que construíram inúmeras vias para o alcance 

de uma melhor qualidade de vida e da liberdade. 

          O que nos faz ressaltar uma das demandas da educação na contemporaneidade, em nos 

fazer refletir como a partir da história, homens e mulheres, atores de seus dramas, construídos 

pela força de determinados tempo e espaço, podem encontrar pontos de referência. Vivendo 

na atualidade a força de um passado indestrutível, que neste “breve século” moldou 

instituições e crenças que abalaram profundamente a sociedade humana. O breve século XX, 

segundo Hobsbawm foi um período de crise e guerras. Crise de valores que levaram ao 

extremo o individualismo. E de conflitos que podem se manifestar a partir de desdobramentos 

religiosos, políticos, econômicos, étnicos e etc. Assim, os livros ao não contemplarem uma 

história positiva para os educandos e educandas negros corroboram com mais um problema, o 

da educação que reproduz as desigualdades que assolam significativa parte da população 

brasileira.  

 

ANÁLISE DO CONTEÚDO DA HISTÓRIA DE CANUDOS NO LIVRO DIDÁTICO  

 

Como trabalho de final de curso da graduação em Pedagogia, no ano de 2007, realizado 

na Universidade do Estado da Bahia, foi desenvolvida a pesquisa sobre a análise do conteúdo 

da História de Canudos, registrado nos livros didáticos distribuídos em escolas públicas de 

Salvador. Foram selecionadas duas escolas, da rede estadual de ensino. A maioria dos trechos 

analisados sobre história da guerra de Canudos nos livros didáticos, foram cedidos 

gentilmente pela Biblioteca do Colégio Estadual Duque de Caxias, e do ICEIA (Instituto 

Central de Educação Isaías Alves). Os títulos analisados foram distribuídos para os alunos do 

Ensino Fundamental II e do Ensino Médio, que alcançam adolescentes do sexto até o terceiro 

ano de escolaridade. Não foi encontrado nenhum registro sobre a Guerra de Canudos em 

livros do Ensino Fundamental I nas escolas visitadas. Os livros selecionados foram 

correspondente aos anos de 2000 a 2007. 

O objetivo da pesquisa foi analisar o tipo de registro encontrado em diferentes obras 

didáticas distribuídas nas escolas públicas para se entender como estava sendo escrita 
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ideologicamente a história canudense. Para realizar esta pesquisa foi selecionada a 

metodologia das ciências sociais Análise de Conteúdo, para se entender qualitativamente 

certos conceitos que seriam utilizados para compor hipóteses sobre determinadas informações 

encontradas na leitura das obras. Conforme Bardin afirma,: “Análise de conteúdo (seria 

melhor de análises de conteúdo) é um método muito empírico, dependente do tipo de fala a 

que se dedica e do tipo de interpretação que se pretende como objetivo.” (BARDIN. 1977 

p.30). Esta perspectiva metodológica de análise de material empírico, no caso o livro didático, 

utilizado nesta pesquisa para o desenvolvimento das interpretações sobre a representação da 

História canudense, foram organizadas análises estruturais mediadas por hipóteses construídas 

sobre os principais temas e questões consideradas relevantes para a compreensão da trama que 

cerca a Guerra. Estas hipóteses orientaram algumas questões que foram discutidas sobre os 

aspectos ideológicos presente no texto de forma explícita ou implícita, no registro sobre a 

história de Canudos.  

Tomando como base a categoria religiosidade e biografia, pudemos construir duas 

hipóteses que versavam sobre esses dois elementos. Sobre o primeiro desejamos entender 

como a religiosidade sertaneja estava registrada, ou não, no teor textual das obras 

selecionadas. E a segunda, buscava compreender a importância da história de vida de Antonio 

Conselheiro e a relação desta, com a transformação do líder sertanejo do final do século XIX.  

Analisando os livros, pudemos constatar que os preconceitos históricos que foram 

construídos contra a trajetória de luta de Canudos, ainda estavam presentes ideologicamente 

na construção textual dos autores lidos.  

Na obra de Koshiba e Pereira (2001) podemos encontrar subsídios complementares para 

que se possam entender as motivações que tiveram relevância na execução tanto da 

organização quanto da queda do arraial de Canudos. Ao analisar tal obra, descobrimos no 

entanto, uma compreensão histórica superficial  do acontecimento. Além de constatarmos 

expressões utilizadas pelos autores, como “rebeliões primitivas”, sociedades “rurais 

arcaicas”, “rebeldes primitivos”, que no mínimo são dignas de questionamentos acerca de 

sua natureza conceitual.  

Do ponto de vista da ideologia que favorece os grupos hegemônicos, tais expressões 

têm uma perspectiva negativa sobre a construção no educando, sobre a importância dos 

movimentos sociais que ao longo da história das lutas de classes se estabeleceram, no 

processo de enfrentamento ou da geração de uma contra-cultura que se opunha a dominante. 

Ao utilizar estas expressões e outras como: “as rebeliões foram, então um protesto trágico 
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contra opressão e miséria, mas um protesto sem projetos claros e definidos”. (KOSHIBA e 

PEREIRA. 2001, p. 244). Com isso os autores dão a entender que as insurgências populares 

tiveram, mesmo que em busca de uma dignidade frente a opressão sofrida, um caráter 

desorganizado, desnorteador, desorientador.  

No livro de História Geral brasileira, Silva (2000) estabelece uma relação com a 

situação sociopolítica cujo Nordeste daquela época estava inserido. Cita sobre figuras 

fundamentais que compunha o cenário nordestino do início do século XIX: Jagunços e 

cangaceiros, distinguindo a função que cada um representava para sua região e o 

posicionamento que cada grupo tomava frente ao regime coronelista. E reflete sobre os efeitos 

climáticos e sua contribuição para a situação de miséria que envolve o sertanejo até os dias 

atuais. Silva pro sua vez analisa o arranjo societário do sertão, considerando os aspectos 

sociais da determinada estrutura de opressão que recaia sobre os demais sertanejos: 

 

Nesse quadro socioeconômico alterou-se o relacionamento entre o coronel e 
sua “clientela”, isto é entre o coronel e a massa de sertanejos que vivia em 
seu latifúndio prestando todo tipo de serviços. (...) Foi nesse contexto que 
surgiu Antonio Vicente  Maciel, o Antonio Conselheiro, o maior líder 
sertanejo do Brasil e comandante do maior e mais importante movimento 
camponês de luta pela posse da terra e da resistência à opressão dos 
latifúndios da história brasileira: a Guerra de Canudos ( SILVA. 2000.  P. 
204)  

 

No que diz respeito a questão biográfica traz um resumo da vida de Conselheiro, 

apresentando os elementos principais que da vida de Antônio Maciel. Contudo, apesar do 

autor tratar brevemente sobre a história de Conselheiro, este não relaciona os elementos 

biográficos com a ação na constituição do Conselheirista. Não indaga nem problematiza para 

o leitor a pertinência das experiências de vida para construção da personagem.  O líder 

conselheirista não é compreendido como sujeito histórico que também fora constituído por 

suas experiências pessoais. 

Embora Silva (2000) registre um pouco sobre a repercussão que a figura de Conselheiro 

tivera tanto para os oligarcas regionais da época, quanto para Igreja Católica, este não deixa 

claro realmente o que estava no âmago da questão. A situação política era tensa, a presença de 

Canudos incomodava bastante os interesses locais, que se baseavam na exploração humana, 

através da escravidão ou de um tipo de relação clientelista. Em nível nacional, estava 

acontecendo uma mudança de regime político. A república que ascendia em detrimento do 

governo monárquico, não trazia transformações profundas para os pobres da época. Na 
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verdade, o que aconteceu foi que os interesses de outros grupos que ascendiam com a queda 

da monarquia, como militares, indústrias, oligarcas seria mais bem correspondido com o 

embrionário governo. Para maioria da população estava reservado o pagamento de impostos, 

que agora atingiriam o âmbito regional. Sobre a religiosidade dos canudense  muito pouco é 

citado, o que acaba por esvaziar a importância da dimensão religiosa como elemento 

simbólico e ideológico para a ação prática dos sertanejos na luta em defesa do arraial. 

A obra de Cotrim (2001) estabelece pouco dialogo com o leitor. Apresenta o conteúdo 

sobre a história de Canudos, de modo bastante simplificado. Contudo, o autor traz o tema 

messianismo, referente ao aspecto religioso, para compor suas reflexões sobre a natureza 

religiosa das revoltas populares, Canudos e Contestado, sem realizar maiores relações entre o 

tema e sua influência para a composição da história. 

A religiosidade foi o pano de fundo da luta pela sobrevivência em Canudos, por isso 

desconsiderá-la é reduzir também muito da história do arraial. Afinal, eles tinham como base 

de crença a fé católica popular, sertaneja que tanto incomodou a tradição católica romana, 

burocrática, autoritária e desconexa da vida. Sobre a vida do Conselheiro pouco é discutido. 

De modo muito breve, Schimdt (2007) trata sobre o assunto de Canudos relacionando 

antes informações sobre as relações de poder estabelecidas pelo controle coronelista na 

região. Os conflitos e a situação de penúria vivenciada pelos sertanejos são discutidos pelo 

autor, a fim de se compor o cenário em que surge o arraial de Canudos. 

Também oferece, reflexões sobre o elemento religioso estabelecendo relação entre o 

mesmo e as condições culturais e sociais do sertanejo. Como indica o próprio título da obra, a 

história contada terá um teor crítico. Entretanto, este “teor” ainda parece ser realizado de 

modo muito tímido. Para a construção de uma consciência crítica, a obra precisa relacionar os 

acontecimentos de modo a levar o leitor a entender as relações de poder envolvidas; como 

também é necessário tornar o assunto significativo, ou seja, tentar colocar o leitor como parte 

daquela história, que de um modo ou de outro é resultado daqueles acontecimentos.  

O elemento religioso é considerado importante para a compreensão do papel e da 

função que Conselheiro que assumirá para os seus seguidores. Tanto que ele indica que a 

visão de Conselheiro sobretudo era religiosa. Fato esse que orientará a organização política 

que envolverá o arraial de Canudos. 

Mas, o conteúdo crítico poderia ter sido bem mais trabalhado visto que a importância de 

Canudos para a constituição de uma sociedade que se insurgiu frente a um regime de morte e 

exclusão é tão emergente de ser retomada e valorizada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final dos trabalhos pôde-se perceber que os livros didáticos e os módulos analisados, 

apesar do esforço de corresponder uma nova maneira de se tratar os assuntos que envolvem o 

conhecimento histórico, ainda deixam muito a desejar no que tange a promoção de sujeitos sociais 

em formação escolar, mais pensantes sobre os eventos populares de cunho libertário e contestador 

de um regime de exclusão. Sobretudo em relação aos grupos identificados como minorias, como 

os negros, que geralmente são estereotipados nos materiais pedagógicos, o que se configura 

como barreira na identificação dos educandos afrodescendentes, com a sua história. 

O que na verdade se pretendeu com esta análise foi evidenciar como os livros didáticos 

podem colaborar para a construção de um resgate das histórias nacionais e sua originalidade 

enquanto movimentos emancipatórios populares, que possibilitem ao educando a ampliação 

do seu repertório político, crítico e cultural. Possibilitando com isso aos educandos se 

encontrarem nestas histórias, enquanto sujeitos que de alguma forma ainda vivem a 

repercussão destes acontecimentos, por entenderem sua situação de étinco-racial,  de classe, 

de gênero, etc. Condição de uma população que tem em sua memória histórica uma trajetória 

de marginalização, mas também de insurgência por possuírem a força coletiva da mudança de 

sua própria realidade, que deveria compor a todo o momento o discurso textual utilizado no 

texto do livro didático. 

Por exemplo, a história de Canudos e a história da abolição da escravatura são algumas 

entre as inúmeras insurgências que poderiam compor o universo de investigação deste estudo. 

No entanto, o teor mobilizador e organizativo desses acontecimentos histórico  conferem a 

eles a originalidade  uma importância social e histórica  no que diz respeito as ações populares 

de resignação na luta por melhorias de vida. 

Portanto o resgate da memória concreta destas histórias, no mínimo deveria 

fundamentar obras que legitimasse esses “movimentos sociais” de libertação promovidos por 

sujeitos sociais que empreenderam ações em busca de transformar o rumo de suas histórias. 

No entanto, o que se tem reproduzido ainda, são ações que privilegiam outros eventos 

históricos, ditos “principais” como histórias estrangeiras, que se distanciam bastante em 

significação para os educandos. Desse modo, fica nítida a opção ideológica, social, classista e 

racialista de quem produz estas obras, que ao serem usadas podem, se não houver uma crítica 

profunda por parte dos docentes e discentes acerca do conteúdo delas, conservar e reproduzir 

preconceitos e digressões históricas. 
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i
    Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do 

Estado da Bahia – UNEB. Campus I. 
ii
    Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do 

Estado da Bahia – UNEB. Campus I. 
iii
 O GEO é o sistema de ensino do norte-nordeste de maior expressão local e que possui a maioria dos 

contratos de convênio com as escolas particulares nessas regiões do país. Endereço Administrativo Central: Av. 

Senador Virgílio Távora, n° 150 – Meireles – Fortaleza – CE – CEP: 60170 – 250 Fone Fax: ( 85) 3133-5050 – (85) 

3133-5053. Endereço do Centro Pedagógico: Av. Senador Rui Carneiro, n° 500 – Tambaú – João Pessoa – PB – 

CEP: 58032 – 100 Fone Fax (83) 3048-5858 – (58) 3048-5859. Endereço Eletrônico: www.geo.com.br. 
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