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RESUMO 

 

Este trabalho trata sobre como o Nordeste vem sendo representado nas obras 

acadêmicas e didáticas ao longo do tempo. Para tanto, foi realizado um estudo 

comparativo entre dois períodos marcantes da história brasileira, o primeiro de 1930 a 

1950 e o segundo de 1998 a 2008. Essa periodização foi estabelecida em função de que 

no primeiro marco temporal, o Brasil vivenciou um intenso processo de reflexão acerca 

das temáticas regionais, buscava-se naquele momento construir uma referência sobre a 

nacionalidade brasileira, assim como estabelecer referências para a compreensão de um 

ethos nacional. Posteriormente, a partir da década de 1990, a questão regional é 

retomada em uma nova perspectiva, privilegiando aspectos de sua cultura e buscando 

novas interpretações para os processos econômicos e acerca da região. Esse trabalho 

buscou compreender como os debates referentes à história regional são apresentadas nas 

obras didáticas, nos dois períodos acima referenciados. Assim, selecionamos um livro 

didático produzido para cada uma das décadas apontadas: Jonathas Serrano, História do 

Brasil, edição de 1931; Rocha Pombo, História do Brasil, edição de 1943; Joaquim Silva, 

História do Brasil, edição de 1959; e, por fim, Boulos Jr., História, Sociedade & 

Cidadania edição de 2006. Relacionamos a produção desses livros aos contextos 

vivenciados pela educação brasileira com seus principais debates pedagógicos. Também 

procuramos apontar as transformações que o próprio ensino de História experenciava, 

além de investigar a influência que as políticas educacionais fizeram incidir sobre a 

produção do conhecimento histórico escolar. Compreendemos que os livros didáticos 

são obras de composição complexa envolvendo diferentes agentes na sua produção, 

comercialização e distribuição, mas principalmente, porque permitem uma ampla 

difusão de uma visão de mundo, de uma cultura histórica. No entanto, as muitas 

possibilidades de sua e interpretação dão-lhes uma dimensão cultural e social de difícil 

mensuração, capaz de desvelar aspectos singulares sobre a história da educação 

nacional. 

 

Palavras-chaves: História Regional, saber acadêmico/saber escolar, ensino de História. 

 



 

 

ABSTRACT 

  

This work focuses on how the Northeast has been depicted in academic and didactic 

works over time. To that end, a comparative study had been made between two 

remarkable periods of Brazilian history, the first from 1930 to 1950 and the second from 

1998 to 2008. This timeline has been established on the basis that the first temporal 

mark, Brazil experienced an intense process of reflection on the regional issues, at that 

time sought to build a reference on the Brazilian citizen, as well as setting benchmarks 

for the understanding of a national ethos. Later, from the 1990s, the regional issue is 

taken up in a new perspective, focusing on aspects of their culture and seeking new 

interpretations of economic processes and about the region. This study sought to 

understand how debates concerning the regional history are presented in the textbooks, 

in both periods referenced above. Thus, we selected a textbook produced for each of the 

decades mentioned: Jonathan Serrano, History of Brazil, edition of 1931; Rocha Pombo, 

History of Brazil, 1943 edition; Joaquim Silva, Brazil's History, 1959 edition, and by 

finally, Boulos Jr., History, Society & Citizenship, 2006 edition. The production of 

these books relate to the contexts experienced by the Brazilian education with its main 

pedagogical debates.  We also seek to point out the changes that the real teaching 

history has experienced, as well as to investigate the influence that education policies 

have focused on the production of historical knowledge in school. We understand that 

textbooks are works of complex composition involving different actors in their 

production, marketing and distribution, but mainly because they allow a wide diffusion 

of a worldview, a cultural history. However, the many possibilities of his interpretation 

give them a cultural and social dimension difficult to measure, able to reveal unique 

aspects of the history of national education. 

 

 

Keywords: Regional History, academic knowledge / knowledge school, History 

teaching 
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CAPÍTULO I. APRESENTANDO  A PESQUISA 

 

 

1.1 A Rosa dos Ventos  

 

Pensar o Nordeste brasileiro suscita diferentes imagens e sentimentos. Algumas 

vezes, é referido como berço da nação brasileira, primeiro porto de chegada dos 

portugueses, pólo produtor de riqueza do Período Colonial. Mas também há as 

contradições – a região do polígono da seca, da decadência açucareira, de uma estrutura 

fundiária, política e social excludente e dispersora. Esse é o Nordeste, de imagens 

cristalizadas, à qual se referiu Albuquerque Jr (1996); uma região que pareceu estar, por 

muito tempo, congelada em um misto de passado glorioso e realidade desfigurada.  

Apesar da dinamicidade da história, das transformações que a região sofreu ao 

longo do tempo, os discursos sobre o Nordeste parecem sempre reportar à mesma 

dicotomia, de um passado glorioso e uma atualidade marcada pelo subdesenvolvimento. 

As imagens das secas e dos movimentos migratórios, do mal uso dos recursos 

financeiros destinados a projetos de fortalecimento da economia local, do corolenismo 

com seu mandonismo, são ainda hoje recorrentes nas representações sobre o Nordeste.  

Da mesma forma personagens como os cangaceiros, os líderes religiosos a 

exemplo de Frei Caneca, Antônio Conselheiro ou do padre Cícero, também serviram 

para caracterizar as expressões culturais regionais, que, de acordo com a ênfase 

atribuída aos diferentes contextos, oscila entre o reconhecimento de um coportamento 

de violência sem causa, de revoltas políticas ou obediência e conformismo das 

populações desprivilegiadas. 

Embora essas imagens tenham sido construídas pelos agentes históricos, e 

sustentadas por múltiplos interesses e contextos, é inegável sua força. Por isso é 

necessário sejam explicitadas as origens de alguns desses discursos, e os sujeitos que as 

proferiram, correndo o risco, caso não sejam feitos esses esclarecimentos, de se 

proceder a uma naturalização de uma realidade complexa e abrangente. 

Não faltam estudos acadêmicos ou relatos de vida que demonstrem o poder e a 

veracidade desses discursos; desses olhares sobre o Nordeste. Então, como desmistificá-

los? Como desconstruir as representações já cristalizadas? Como reconhecer outros 

Nordestes? Ou mesmo, como lançar um olhar mais amistoso, apesar de crítico, a essa 
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região? Esses questionamentos levaram-me a iniciar esse trabalho de pesquisa; um 

primeiro passo de reconhecimento de minha própria identidade pessoal. 

Sou filha de migrantes nordestinos, que buscaram em 1960 a possibilidade de 

melhoria das condições de vida em São Paulo e que, depois de duas décadas, voltaram 

para a cidade natal, João Pessoa, Paraíba. Assim, as origens culturais de minha família 

estiveram sempre ancoradas, nas lembranças e experiências de vida, aos espaços da 

infância e juventude de meus pais, todas passadas nas fazendas do Brejo paraibano ou 

nas ruas da cidade de João Pessoa; essas memórias familiares, no entanto, mesclavam-se 

nos caminhos paulistas que eu própria trilhei, até que, em meados da década de 1980, 

retornamos à Paraíba. Um retorno de difícil adaptação. 

Parafraseando Sérgio Buarque de Holanda (1995), “uma desterrada em meu 

próprio país”, vivi em dois momentos distintos a sensação de um “estranhamento 

cultural”, um sentimento de não pertencer inteiramente ao local onde vivi e vivo – uma 

“parabaiana” como era chamada pelos colegas da escola, e, mais tarde, uma “falsa 

paulista” como passei a ser tratada pelos novos colegas da universidade.  

Mas, afinal, o que é o Nordeste? Como os limites e as narrativas sobre essa 

região foram forjados ao longo do tempo? Como essas representações afetam a vida de 

milhares de nordestinos obrigados a migrarem em busca de melhores oportunidades de 

trabalho? Certamente, não há uma única resposta, nem mesmo uma única forma de 

expressá-la, mas o desafio da síntese é suficientemente instigante para justificar sua 

procura. 

O Nordeste constuti-se em uma realidade complexa, na qual as dimensões 

geográficas e históricas, econômicas, políticas e socioculturais, imbuídas de sua 

historicidade, constroem e repercutem nas representações, nas assertivas sobre a região. 

Apontando para a multiplicidade de abordagens que a temática regionalista possibilita, 

Sena (2003) adverte que 

  

O escritor regionalista e o intelectual local desempenham um papel 

determinante no trabalho simbólico de diferenciação do regional e na 

ruptura do isolamento – e do desconhecimento – que encapsula esses 

espaços periféricos. No entanto, como os processos de construção da 

identidades são dinâmicos, diferentes gerações de intelectuais 

regionais podem produzir diferentes discursos “retificadores” da 

imagem da região sob uma matriz supostamente original, gerando 

várias camadas simbólicas, à maneira dos mitos. (p. 117) 
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Assim, pensar o Nordeste brasileiro exige uma postura multidisciplinar e de 

longa duração. Voltar-se para um passado que comporta rupturas e permanencias. Uma 

região que viu seus limites sendo modelados vagarosamente, definidos tanto por 

critérios científicos e acadêmicos, quanto por interesses políticos e fatores 

socioculturais.  

Desde a década de 1970, um movimento de releitura acerca das temáticas 

regionalistas tem se fortalecido. Para Janaína Amado (1990), esse processo de 

recrudescimento da historiografia regional deve-se a diversos fatores, tais como: o 

esgotamento das “macro-abordagens”; as reflexões sobre o conceito de região que têm 

ultrapassado a visão isolacionista das problemáticas locais; a implantação de cursos 

universitários e de pós-graduação em todo o país, levando, necessariamente, ao 

desvelamento de contingências regionais; e por fim, em função de novos estudos sobre 

a história brasileira que, observando uma reordenação do espaço e da economia 

nacionais, têm privilegiado o conhecimento de realidades periféricas antes pouco 

valorizadas.  

Novas abordagens epistemológicas têm trazido contribuições e marcado os 

debates acerca do regionalismo, o que faz Vera Silva ressaltar o fato de que as questões 

regionais devem ser abordadas a partir da teoria de sistemas, segundo a qual as partes 

imbricam-se em uma teia de relações dinâmicas, onde “o número e a natureza de suas 

partes componentes, dependem, consequentemente, do tipo de unidade que se pretende 

estudar” (SILVA 1990, p.43). Ou seja, não basta tomar a realidade local por si mesma, é 

também necessário que sejam estabelecidas conexões entre os contextos mais gerais e as 

conjunturas particulares, percebendo que ambas as dimensões estão em permanente 

processo de transformação. Apesar de importantes observações, queremos ressaltar que 

nosso trabalho não utilizará a teoria dos sistemas como base teórica analítica. O debate 

que faremos acerca das muitas abordagens feitas acerca da região e sua cultura, 

economia, sociedade e política, tem o objetivo de sustentar a análise de como esse 

conhecimento e representações são transportas, construídas e/ou reconstruídas no 

universo escolar. 

Mesmo assim, cabe ressaltar que o todo, no caso nacional, não se forma pela 

simples justaposição das partes, mas sim, a partir do confronto e acomodação de forças 

sociais e interesses políticos que, para serem visualizados, devem ser apreendidos em 

uma amplitude temporal. A região não é um dado existente a priori, seus contornos e 
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feições internas configuram-se permanentemente, em movimentos de adequação e 

resistência, de confronto e submissão. Sob essa perspectiva, as regiões são consideradas 

especialmente em função das suas singularidades, das características que as destacam 

como unidades frente a um contexto geral. Os fatores que produzem uma delimitação 

para o espaço regional não podem ser reduzidos exclusivamente aos contornos político-

administrativos dos estados ou municípios, 

 

Assim é que as regiões se distinguem pela disponibilidade de recursos 

econômicos, pelos atrativos que oferecem à sua ocupação produtiva, 

pela sua complementaridade, face aos sistemas de produção e de 

circulação de riqueza. Distinguem-se pela qualidade de seus 

habitantes e predisposição social e cultural à modernização. 

Distinguem-se pelo grau de importância geopolítica e até mesmo pela 

segurança física que oferecem a seus habitantes (SILVA 1990, p. 46) 

 

Definir o conceito de região, apesar de essencial, é uma tarefa difícil. Seu uso 

atravessou milênios, adquirindo, ao longo de todo esse tempo, sentidos próprios, 

tornando-se difuso, sendo apropriado pelo senso comum, que simplificou e naturalizou 

seus princípios. 

Conforme nos informa Gomes (1995), a própria palavra região, derivada do 

latim regere, dentre outros significados, foi utilizada para designar uma área ou 

território submetido ao controle político-administrativo de Roma, tendo sido durante 

muito tempo um indicador de dominação, ordenação, regência, controle estratégico. 

Porém, seu uso em diferentes contextos da vida cotidiana está relacionado não só à 

subdivisão política de um território, mas também “à localização e à extensão de certo 

fato ou fenômeno, ou ser uma referência a limites mais ou menos habituais atribuídos à 

diversidade espacial” (GOMES, 1995, p.53) como acontece quando nos referimos à 

‘região mais pobre’ à ‘região litorânea’, etc. 

Para Haesbaert (2005a), a polissemia da palavra região é um dos maiores 

obstáculos para a sua definição conceitual, por isso o autor aponta para a necessidade de 

se levantar questões que permaneçam como centrais para a problematização desse 

conceito, destacando quatro eixos fundamentais: o agravamento das desigualdades 

socioeconômicas, em diferentes escalas; a construção das identidades culturais; os 

projetos de gestão nacional; e, por fim, a delimitação de recortes regionais. 

Portanto, a região deve ser compreendida em suas dimensões históricas, uma vez 

que diferentes usos (tanto coloquiais quanto científicos) e abordagens epistemológicas 
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lhe atribuíram contornos próprios, ora privilegiando aspectos geográficos e naturais, ora 

aspectos culturais e sociais. É fato, como se refere Bezzi (2004), que a noção de região 

sustenta uma perspectiva de diferenciação e relação entre os espaços geográficos e as 

sociedades, demarcada pela interação do capital na ordenação espacial, tanto em nível 

global quanto local. Para a autora, a região deve ser compreendida como “um recorte 

espacial (subespaço) dinâmico, que se reestrutura em um determinado tempo, 

considerando as transformações ambientais, humanas/sociais, históricas/políticas e 

culturais nele engendradas.” (BEZZI, 2004, p.255) 

 Especialmente em um contexto mundial de intensa globalização, no qual o 

capital impõe-se como agente homogeneizador e regulador das relações políticas e 

econômicas no plano mundial, as regiões e os processos de regionalização despontam 

como forças de heterogeneidade, que acabam por produzir uma fragmentação de 

identidades, tornando aparentes as desigualdades socioculturais e econômicas, as 

diferentes formas de representação e apropriação dos territórios. Nesse sentido, 

Haesbaert afirma que “as novas formas de manifestação da diversidade territorial à qual 

está ligada a regionalização, assim como as novas escalas em que se dá a manifestação 

dessa diversidade” (1999, p.16). Portanto, globalização comporta um movimento 

integrado e simulatâneo em que as perspectivas homogeneizadoras do globalismo 

chocam-se e interagem com os processos heterogeneizadores dos 

regionalismos/localismos – processos que exercem, em diferentes perspectivas, uma 

alternância na preponderância de suas abordagens. 

 A singularização se dispersa nos cotidianos das pessoas, no seu estar e fazer 

cultural, em suas lutas e aceitações sociais, em uma relação dialética entre o global e o 

local; ou seja, entre duas dimensões que se influenciam e determinam dinamicamente. 

Por isso, não é possível que um único discurso sobre a regionalidade possa ser tomado 

enquanto expressão acabada e incontestável; antes, apresenta uma perspectiva analítica 

sempre inconclusa. 

 Esses discursos e conflitos, por sua vez, consolidam-se na forma das disputas 

políticas entre grupos regionais e forças do governo central, por meio das políticas 

públicas e investimentos econômicos, das manifestações culturais, e, por fim, pela 

própria vida das instituições sociais (como a escola) que servem de suporte e conexão a 

essa rede de interrelações sociais/políticas/econômicas/culturais. 
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A escola, compreendida aqui como um espaço que sintetiza, expõe e traduz os 

vários fios da trama social, torna-se elemento fundamental para a compreensão dos 

processos que preservam, contestam, constroem e desconstroem continuamente as 

representações, os saberes e as narrativas regionais. Por isso, o olhar para essas 

temáticas também conflui para o reconhecimento das vivências e das organizações das 

escolas em suas rotinas e culturas, dos seus conteúdos curriculares e práticas de ensino-

aprendizagem.  

Dispensando atenção ao ensino de história, buscamos com essa pesquisa 

perscrutar como as temáticas acerca da região Nordeste apresentam-se nos livros 

didáticos ao longo do tempo, divisando os discursos e as abordagens epistemológicas 

que lhes são incidentes para, assim, (re)conhecer os caminhos trilhados pela disciplina 

escolar de História, na história recente do Brasil. Para tanto, pretendemos realizar uma 

pesquisa comparativa entre dois períodos específico da história nacional: de 1930 a 

1950, e de 1996 a 2008.  

Esses marcos históricos justificam-se por apresentarem uma interessante 

contraposição em relação à discussão da temática regional, tanto como conhecimento 

científico e político como quanto saber escolar. No período que se estende entre as 

décadas de 1930 a 1950, houve um intenso debate acerca do próprio conceito de região, 

tanto a nível internacional quanto no âmbito nacional, chegando a influir nas políticas 

públicas em países subdesenvolvidos como o nosso. Porém, em termos educacionais e, 

especificamente, no que se refere ao ensino da História do Brasil, as temáticas regionais 

eram pouco exploradas. Os currículos voltavam-se para a ênfase em acontecimentos que 

revelassem uma unidade do território na história nacional, criando um espírito de 

patriotismo e amor aos símbolos nacionais. Omitindo os conflitos regionais, o ensino de 

História criava uma idealizada unidade nacional. 

O ensino da história nacionalista e integrador do território e da cultura brasileiras 

constituíram-se no norte das políticas curriculares implementadas pelos Governos entre 

a década de 1960 e 1980. Não sem resistência, o Governo Federal empreendeu ações 

com o objetivo de esvaziar qualquer conteúdo crítico da história escolar, apontam nessa 

diração a implementação da disciplina de Estudos Sociais, em substituição às 

disciplinas de História e Geografia no ensino primário, e a diminuição  da carga horária 

das disciplinas de História e Geografia no ensino fundamental, acompanhada da 

introdução das matérias de Educação Moral e Cívica (EMC) e Organização Social e 
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Política Brasileira (OSPB). Em termos de conteúdos curriculares continuaram sendo 

privilegiados os mitos e heróis nacionais; a história positivista e apresentada em uma 

narrativa linear, criando a ilusão de um gradual e permanente progresso econômico e 

social brasileiros.  

Porém, as próprias mudanças econômicas e sociais que o país vivenciou nesse 

período, com a crescente politização dos trabalhadores e a consequente organização de 

sindicatos e associações trabalhistas, como a ANPUH e a  AGB, assim como as 

pressões que a sociedade exercia sobre as estruturas educacionais, provocaram 

mudanças nos currículos que passaram, gradualmente, a problematizarem as rupturas 

que pontuavam a história nacional, tendências que também se refletiram na produção 

dos livros didáticos, nesse período. Assim, muitos autores incorporaram temas que antes 

não constavam nos currículos oficiais, tais como os conflitos de interesses políticos 

regionais, expressos pela contraposição dos projetos partidários federalistas e 

centralistas, desde o Império, a ocorrência de revoltas sociais em diferentes regiões do 

país, quebravam a ideia de harmonia e integração na história nacional. 

A guinada cultural vivenciada pelas ciências sociais, durante os anos de 1980, 

levou a uma retomada de temas mais particularizados, que tangenciam assuntos 

anteriormente tratados como regionais ou regionalistas. Assim, trabalhos que 

anfatizaram ações e vozes de agentes como mulheres, trabalhadores, homosexuais, 

camponeses, homens e mulheres que sofreram historicamente a discriminação étnica, 

recolocaram permanentemente as muitas diferenças que o nacionalismo não poderia 

contemplar. Essas singularidades também expressavam-se em termos espaciais, em 

escalas de análises que remetiam mais uma vez para o debate regional. Porém, na 

década seguinte, os debates sobre as regiões e os regionalismos perdem força, tornando-

se temáticas pontuais no campo acadêmico. 

O ensino de História também vivenciou essa valorização do homem como 

construtor de sua realidade social e cultural, construída na vivência cotidiana, nos 

embates pela sobrevivência e pelo reconhecimento de sua identidade cultural e social. O 

fortalecimento desse debate, da necessidade dos diferentes segmentos sociais verem-se 

representados na constituição de conteúdos escolares históricos cada vez mais 

problematizados promoveu uma retomada da história local e regional no direcionamento 

de programas curriculares. Essa tendência é reforçada quando despontam como 
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orientações constantes nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998a, 1998b) 

destinados aos anos finais do Ensino Fundamental. 

Os saberes escolares constituem uma complexa rede de conhecimentos que 

abarcam desde os enfoques desenvolvidos pelas ciências de referências, quanto pelas 

impressões do senso comum que circulam livremente na sociedade. Estão impressos de 

diferentes maneiras nas falas dos professores, nos livros didáticos, nos interesses dos 

próprios estudantes, nas notícias de jornais, nas reportagens televisivas, que introduzem 

esporadicamente novas discussões debatidas informalmente nas aulas de História. 

Assim, tratar de temáticas regionais presentes no saber escolar de História, nos 

remete à perspectiva de compreender não só como essa disciplina se transformou ao 

longo do tempo, mas também como essas transformações relacionaram-se às mudanças 

da sociedade brasileira e das próprias concepções e finalidades que essa sociedade 

estabeleceu para o ensino em cada época e, por fim, como a escola respondeu a essas 

demandas. 

Nesse sentido nos apoiamos nos estudos de Chervel (1990) para quem a escola 

estabelece com as ciências de referências e com a sociedade uma relação de trocas. Para 

o autor a escola também cria um saber próprio que em nada lembra a ideia de 

vulgarização de um saber superior e produzido fora dela. Embora as ciências de 

referência contribuam com permanentes atualizações dos conteúdos específicos de suas 

áreas, nos vários campos de pesquisa, esse conhecimento não é apenas simplificado, 

traduzido para ser absorvido pela comunidade escolar. A escola apropria-se desse saber, 

transforma-o em um novo saber, capaz de responder às demandas específicas dos níveis 

de apreensão e utilidade a quem se destina. Portanto para Chervel, a escola não é mera 

reprodutora, ou difusora, de conhecimentos oriundos de outros meios, ela é uma 

transformadora desses conteúdos, dando-lhes contornos próprios, uma vida e um 

sentido particular a esses conhecimentos. 

Os saberes escolares, por sua vez, efetivam-se enquanto córpus das disciplinas 

escolares: são seus conteúdos, seus currículos. Concretizam-se por meio de técnicas 

pedagógicas próprias, essas também em permanente renovação, confrontando as 

tradicionais metodologias às novas concepções de ensino. Cada novo conteúdo que é 

apresentado enquanto saber escolar requer ferramentas específicas de exposição e deve  

passar por um crivo de aceitação da comunidade escolar e da própria sociedade. Em 

muitos casos essas novas abordagens provocam rupturas significativas nas estruturas de 
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ensino, em outros é absorvida mediante uma gradual adaptação de suas propostas à 

realidade já estabelecida. Como exemplo dessa incorporação lenta e gradual podemos 

citar, no caso brasileiro, da própria efetivação do ensino temático de História, que muito 

lentamente vem se colocando como uma nova possibilidade de prática escolar, à medida 

que os professores instrumentalizam-se com novas concepções e metodologias de 

pesquisa e ensino da História. 

Portanto, segundo Chervel (idem), só podemos pensar os saberes escolares em 

meio à indagação de múltiplos outros fatores, a exemplo das relações que a escola 

mantêm com as intituições de pesquisa, com os órgão políticos e com a sociedade. O 

resultado desses embates concretizam-se, enquanto sabares escolares, na condição de 

conteúdos curriculares. É por isso que, afim de desvelar o significado que as instituições 

escolares assumiram nas diversas sociedades, o autor propõe o estudo da história das 

disciplinas escolares: 

 

uma disciplina escolar comporta não somente as práticas docentes da 

aula, mas também das grandes finalidades que presidiram sua 

constituição e o fenômeno de aculturação de massa que ela determina, 

então a história das disciplinas escolares pode desempenhar um papel 

importante não somente na história da educação, mas na história 

cultural. (...) e porque o sistema escolar é detentor de um poder 

criativo insuficientemente valorizado até aqui é que ele desempenha 

na sociedade um papel o qual não se percebeu que era duplo: de fato 

ele forma não somente os indivíduos, mas também uma cultura que 

vem por sua vez penetrar, moldar, modificar a cultura da sociedade 

global. (Chervel, 1990, p. 184) 
 

Parte importante dos saberes escolares são difundidos por meio dos livros 

didáticos. Estes, cujas características são absolutamente singulares, possuem uma 

importância social, econômica e cultural que ultrapassa seu sentido como material 

educativo, transmitem e fixam, por longos períodos, determinadas visões de mundo, 

perspectivas analíticas que inferem particularmente na construção de um rciocínio 

histórico de milhares de jovens. Assim, embora comumente seja considerado um objeto 

de uso restrito, pois, originalmente, serviria apenas como referência no processo de 

ensino-aprendizagem, os livros didáticos têm uma importância que ultrapassa 

largamente essa função didática. Tomar os livros didáticos como objeto de estudo  

 

é indagar da génese, natureza, simbolização e significação mais 

profundas do saber e do conhecimento; é indagar da materialidade e 
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da significação do(s) livro(s) como texto, enquanto ordem (suportte e 

unidade) do saber e do conhecimento; é indagar, ainda, do livro como 

discurso (configuração, forma/estrutura, especialização, autoria);é, por 

fim, indagar do saber como conhecimento e do conhecimento como 

(in)formação. (MAGALHÃES, 2006, p.6) 

 

Nesse sentido, Magalhães aponta para três orientações que têm guiado as 

pesquisas sobre os livros didáticos nos últimos tempos: “uma etnohistória (o livro 

escolar como meio didático e pedagógico privilegiado na estruturação da cultura 

escolar); uma entrada pela história económica e social; uma entrada pela história 

cultural” (idem).   

 Entendemos o livro didático como um documento histórico e por isso portador 

de visões de mundo, de valores sociais e culturais, de abordagens epistêmicas e 

implicações políticas. Para Rosa Corrêa, o livro didático é um objeto que carrega 

“intenções e projetos de construção e formação social” (CORRÊA, 2000, p.12) e, 

portanto, sujeito aos contextos e conjunturas. Assim, acompanhar as transformações que 

a produção, circulação, usos e conteúdos dos livros didáticos são meios de também 

reconhecermos as transformações que alteraram os rumos da educação nacional. No 

caso específico da História, retratam as disputas travadas pelas diferentes correntes 

epistemológicas para imporem-se como hegemônicas nas orientações curriculares; o 

positivismo que está sendo gradualmente suplantado por concepções históricas que 

privilegiaram aspectos da dinâmica econômica das sociedades e, mais recentemente, 

também buscam ressaltar aspectos relacionados à produção social e cultural dessas 

sociedades, desvelando as lutas dos diversos grupos sociais pela conquista de seus 

direitos, contra as diversas formas de opressão, pelo reconhecimento de suas identidades 

socioculturais. É, portanto, com nesta perspectiva que nos propusemos à realização 

desse trabalho. 

 

1.2. Mapeando a discussão 

 

 

No início do século XX, houve um profundo questionamento em relação às 

correntes historicistas, cujas concepções descritivas da história, o apego aos 

documentos, tomados como fontes inquestionáveis, não eram mais suficientes para 
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explicarem a dinâmica e complexidade dos problemas sociais. Houve, assim, uma 

renovação dos estudos historiográficos que, sustentados pelos paradigmas do 

materialismo dialético, ou pela visão da “história-problema” proposta pela Escola dos 

Annales, buscaram compreender e explicar a sociedade, suas estruturas e instituições de 

uma forma mais crítica, vinculando a gama de fatores que interferem, influem ou 

determinam nos rumos da história. 

Segundo Cardoso (1997), essas duas linhas analíticas têm muitos pontos em 

comum, dos quais podemos destacar a busca de uma explicação articuladora das 

estruturas sociais; o reconhecimento da especificidade de cada período, e da vinculação 

das preocupações do pesquisador às problemáticas de sua própria época; a preocupação 

em obter de outras ciências arcabouços teóricos e conceituais, capazes de serem 

aplicados na análise da realidade histórica.  

Apesar dessas semelhanças, o autor destaca que uma diferença fundamental 

distanciou as duas linhas teóricas, qual seja “a pouca inclinação teórica dos 

historiadores dos Annales e o fato de não disporem de uma teoria da mudança social.” 

(p.31). Porém, à parte dos aspectos positivos e das críticas que recebeu, inicialmente foi 

esta a visão de “história-problema” que predominou nos estudos historiográficos. 

Para Burke (1997) o movimento dos Annales pode ser dividido em três fases: a 

primeira que se estende de 1920 a 1946, tendo nos nomes de Marc Bloch e Lucien 

Fevbre seus principais expoentes, concentrou-se na crítica ao historicismo, à narrativa 

baseada exclusivamente em acontecimentos políticos, ao dogmatismo que negava aos 

historiadores a possibilidade de partilhar concepções e conquistas realizadas pelas 

outras ciências sociais. Ou seja, em seus primeiros anos de existência, os annalistas 

empreenderam um movimento de renovação da produção historiográfica, levando em 

consideração para a construção de suas análises não só os aspectos políticos, mas 

também econômicos e sociais.  

Além de toda a inovação que proporcionou à produção historiográfica, sem 

dúvida, o enfrentamento da Segunda Guerra Mundial foi o acontecimento mais 

marcante nessa primeira fase. Ao término do conflito, Marc Bloch havia sido 

assassinado pelos nazistas, e a revista em busca de uma aproximação com outras 

ciências. Era um momento de reflexão sobre os tempos de crise e as perspectivas 

futuras. Esse também foi o momento em que ocorre a institucionalização do 

movimento, quando em 1947, Febvre “tornou-se Presidente da VI Seção, dedicada às 
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ciências sociais, e Diretor do Centro de Pesquisas Históricas” (Burker, 1997, p. 30), da 

escola superior École Pratique des Hautes Études. 

O processo de institucionalização do movimento trouxe uma série de vantagens 

aos historiadores ligados aos Annales, uma vez que o financiamento de pesquisas e a 

facilidade de suas publicações fortaleceu o movimento enquanto uma escola que seguia 

procedimentos metodológicos e orientações epistemológicas definidas. Nesse processo 

de consolidação institucional, Febvre contou com a ajuda de seus discípulos, dentre os 

quais Fernand Braudel que se tornarou diretor da revista, após a morte de Febvre, em 

1956. Ainda naquele ano, Braudel assume a secretaria da VI Seção da École Pratique 

des Hautes Études (EPHE), mais tarde École des Hautes Études en Sciences Sociales 

(EHESS).   (SILVEIRA, s.d.) 

A capacidade administrativa de Braudel, aliada ao seu empreendedorismo, 

possibilitaram às pesquisas historiográficas uma ampla expansão em termos 

institucionais e acadêmicos. Braudel  

 

congrega em torno de si jovens pesquisadores não situados no 

establishment universitário; promove o financiamento de pesquisas 

disciplinares e interdisciplinares; empreende tentativas, não bem 

sucedidas, de reformas no sistema universitário francês, no tocante à 

inserção das ciências humanas e sociais. É nesse sentido que falamos 

do alargamento institucional dos Annales, do aprofundamento da sua 

institucionalização, ainda incipiente nos anos trinta (SILVEIRA, s.d., 

p. 15) 
 

 

Para Silveira, a segunda geração dos Annales, sob direção de Braudel, foi 

marcada pela permanência de características da fase anterior, mas também de 

inovações: a realização de trabalhos de história comparativa, a interdisciplinaridade, a 

ênfase em trabalhos demográficos e econômicos, a reiteração da história total, são 

algumas das características herdadas da primeira geração que foram aprofundadas pela 

segunda. Mas também houveram avanços em diferentes frentes, como a renovação 

conceitual das pesquisas e a busca de novos métodos como o da “história serial” e dos 

estudos regionais. Mas principalmente, a segunda geração dos Annales foi o período de 

fortalecimento da história crítica, não só na França, mas em diferentes partes do mundo, 

graças a um consistente processo de internacionalização de seus princípios e métodos 

analíticos. 
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 A terceira fase do movimento se inicia por volta de 1968, quando a 

administração da revista fica a encargo de André Burguière e Jacques Revel. Mais tarde, 

com a aposentadoria de Braudel, em 1972, Jacques Le Goff assume a presidência da 

École des Hautes Études en Sciences Sociales. Porém, o que sinaliza o início de uma 

nova fase não foi especificamente a transmissão de cargos administrativos para novos 

dirigentes, mas sim, o direcionamento das pesquisas realizadas a partir de então. E 

dentre essas diferenças, sem dúvida o policentrismo das pesquisas foi a característica 

mais distintiva dos “novos” tempos.  

Apenas as abordagens econômicas e os estudos seriais, não davam mais conta 

das problemáticas de um mundo que vivenciava as primeiras crises da modernidade. 

Novos problemas se colocavam, novas vozes se faziam ouvir e reivindicavam seus 

espaços sociais. A historiografia teria que responder a essas demandas e, para tanto, era 

necessário construir novos referenciais teóricos e instrumentais analíticos, lançando 

diferentes olhares para o mundo. Esse contexto propiciou aos historiadores “a 

redescoberta das mentalidades, a tentativa de empregar métodos quantitativos na 

história cultural e, finalmente, a reação contrária a tais métodos, quer tomem a forma de 

uma antropologia histórica, um retorno à política ou ressurgimento da narrativa”. 

(BURKE, 1997, p.80) 

A década de 1970 foi, assim, um momento de aprofundamento das trocas 

interdisciplinares e ampliação do campo de investigação historiográfica, que passou a 

incorporar ao seu campo de interesses temáticas anteriormente pouco contempladas, 

como a história das mulheres, da infância, do sonho. Dessa forma, o estudo de aspectos 

culturais (sem negar suas relações com as estruturas socioeconômicas), a preocupação 

com as manifestações populares e a pluralidade na escolha dos objetos e das 

metodologias, segundo Vainfas (1997), destacam-se como características marcantes da 

Nova História Cultural.  

Para Burke (1997), deixando de privilegiar estudos acerca das estruturas sociais 

e econômicas, os historiadores puderam observar a produção cultural em toda sua 

amplitude, ressaltando tanto os movimentos individuais quanto coletivos atuantes no 

processo de construção histórica da cultura. Assim, ao lado das teorias e conceitos, a 

prática passou a representar um paradigma desses trabalhos, redimensionando os 

objetos historiográficos: “a história das práticas religiosas e não da teologia, a história 
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da fala e não da linguística, a história do experimento e não da teoria científica.” 

(BURKE, 2008, p.78) 

Essas novas abordagens permitiram que temas como a história da leitura, do 

letramento, das práticas educativas ou, ainda, da cultura escolar, fossem objetos de 

importantes trabalhos desenvolvidos por pesquisadores como Roger Chartier (1990, 

1991 e 1994), Michel de Certeau (1982, 2010), Dominique Julia (2001), André Chervel 

(1990), Alain Choppin (2004), Justino Magalhães (2006), que também serão tomados 

como referenciais para o desenvolvimento desta pesquisa. 

 Os modos de produção e circulação dos livros, e ainda os muitos aspectos que 

compõem o mundo da leitura e dos leitores – tais como a forma de apropriação da 

palavra escrita, do uso da leitura no ambiente escolar, das influências que a sociedade 

sofre e exerce sobre a produção e difusão dos conhecimentos científicos e acadêmicos - 

são alguns dos temas desenvolvidos pelos pesquisadores citados. Essas abordagens têm 

ajudado a revelar as diferentes maneiras como os grupos sociais se representam, e como 

essas representações se interrelacionam, impondo-se nos complexos jogos de poder, 

subjugação e resistências social/econômica/cultural. 

 É segundo essa perspectiva que o estudo da história dos livros didáticos insere-

se no âmbito da história cultural, constituindo-se em ponto de partida para o 

desvelamento da história das disciplinas escolares, como no caso específico desse 

trabalho. Segundo Souza Júnior e Galvão (2005), as pesquisas sobre as disciplinas 

escolares têm tomado um grande impulso nas últimas décadas, especialmente por 

enfocarem o ambiente escolar não só como um espaço de transmissão e construção de 

conhecimentos, mas também de práticas e valores sociais. 

A amplitude temática que os estudos dos saberes escolares propõem, assim 

como a ênfase nas práticas cotidianas, promovem a compreensão de como as relações 

entre os diversos sujeitos se estabelecem no interior da escola. Os autores, reportando-se 

ao trabalho desenvolvido por Goodson sobre a história das disciplinas escolares, 

destacam que o pesquisador deve buscar, nas pistas deixadas pelos conteúdos escolares, 

nos métodos de ensino e nos percursos de estudo, indícios das “complexas relações 

entre escola e sociedade, inclusive enfatizando [a forma] como as escolas tanto refletem 

como refratam as definições da sociedade acerca dos conhecimentos culturalmente 

válidos” (SOUZA Jr. e GALVÂO, 2005, p.394). 
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Assim, os conteúdos das disciplinas escolares revelam mais do que assuntos que 

devem ou podem ser trabalhados no âmbito escolar; transfiguram visões de mundo que 

a sociedade, ou melhor dizendo, que os grupos sociais hegemônicos pretendem manter e 

reproduzir. Porém, a escola (ela própria um espaço de embates e conflitos sociais) não 

absorve pacificamente esses conteúdos. Reelabora-os dando-lhes novos sentidos, 

introduzindo, por meio das práticas pedagógicas, simbologias que podem tanto 

contrapor-se às visões sociais predominantes quanto reforçá-las.  

Nesse sentido, é fundamental reconhecer os mecanismos que torna o mundo 

compreensível a cada grupo ou indivíduo, assim como as redes de relações 

estabelecidas entre os grupos sociais, suas manifestações e significações culturais. 

Segundo Chartier, essas representações são fruto das práticas e vivências próprias de 

cada grupo social, não há “prática ou estrutura que não seja produzida pelas 

representações, contraditórias e em confronto, pelas quais os indivíduos e os grupos dão 

sentido ao mundo que é o deles.” (CHARTIER, 1991, p.177). O homem enquanto 

indivíduo encontra-se, ele mesmo, ligado a essas relações sociais e, por isso, elabora 

suas representações pessoais, a partir das experiências nos grupos aos quais pertence. 

 Assim, para Chartier, as representações sociais constituem-se tanto em uma 

relação entre um objeto ausente substituído por uma imagem capaz de retratá-lo tal qual 

é, quanto em uma significação simbólica, assumindo, nesse caso, um sentido valorativo, 

em que a imagem remete a uma qualidade específica do objeto ausente. Mais do que 

isso as representações são mecanismos que os indivíduos e as coletividades utilizam 

para estabelecer um diálogo permanente entre a realidade social e da percepção 

individual dessa realidade. Reportando-se a Luc Boltansky, Chartier afirma que 

 

A noção de representação [...] permite articular três modalidades da 

relação com o mundo social: em primeiro lugar, o trabalho de 

classificação e de delimitação que produz as configurações 

intelectuais múltiplas, através das quais a realidade é 

contraditoriamente construída pelos diferentes grupos; seguidamente, 

as práticas que visam fazer reconhecer uma identidade social, exibir 

uma maneira própria de estar no mundo, significar simbolicamente um 

estatuto e uma posição; por fim, as formas institucionalizadas e 

objetivadas graças às quais uns “representantes” (instâncias coletivas 

ou pessoas singulares) marcam de forma visível e perpetuada a 

existência do grupo, da classe e da comunidade. (CHARTIER,1991, p. 

183) 
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Um objeto gera diferentes representações, muitas conflitantes, cada uma 

buscando impor-se como hegemônica. Porém, essas representações não são estáticas ou 

acabadas, trocam entre si significações; suas fronteiras porosas permitem a constante 

reelaboração de seus conceitos, ora alargando, ora restringindo sua abrangência 

enquanto possibilidade de explicação da realidade. Por isso, uma representação mesmo 

hegemônica não é sempre a mesma – ela é permanentemente apropriada pelos diferentes 

grupos sociais que lhes moldam os significados de acordo com as realidades concretas 

de cada contexto e de cada grupo. 

Pensar historicamente a produção e o uso dos livros didáticos de história, 

conectando seus conteúdos às problemáticas sociais mais gerais, é um dos caminhos 

para que possamos compreender o papel que a escola tem desempenhado na sociedade 

moderna, ora contestando ora reproduzindo as estruturas capitalistas. Nessa perspectiva 

considera-se que os conteúdos desses livros (muitas vezes tomados como currículos 

escolares) sofreram ao longo do tempo as pressões impostas pelos contextos históricos 

específicos; por isso, suas relações com os processos políticos e com as luta sociais, 

acabam sendo expressas não só nas temáticas e nas abordagens conceituais que 

sustentam seus textos, mas também na configuração de sua diagramação e mesmo nas 

escolhas e distribuição das imagens e gráficos que apresentam. 

 

 

1.3 Traçando Rotas 

 

 

Os livros didáticos têm uma importância singular: para alunos e professores, 

servem de referenciais na preparação e estudo de temas escolares; para o mundo 

editorial, representam o produto de maior receita. Porém, o longo processo de produção 

de uma obra didática, envolvendo diferentes profissionais e interesses, redimensiona seu 

significado. Apesar de ser “proposto, em geral, para cimentar a uniformidade de 

pensamento, divulgar determinadas crenças, inculcar normas, regras de procedimento e 

valores, o livro pode também criar as diferenças porque a leitura que se faz nele ou dele, 

nunca é única” (BITTENCOURT, 1993, p.15) seus conteúdos não são absorvidos de 

forma passiva, sua leitura e usos propõem formas diferenciadas de apropriação, 

atribuindo-lhe uma vida própria. 
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Apesar dessa importância e da multiplicidade de trabalhos que têm elegido o 

livro didático como objeto de pesquisa, seu estudo enfrenta inúmeras dificuldades. Em 

geral, tais livros não são devidamente conservados, sendo poucas as bibliotecas que 

destinam uma área específica para seu armazenamento. Assim, os acervos desses livros 

encontram-se dispersos. Para a realização das análises constantes nesse trabalho, foram 

realizadas consultas a obras catalogadas na Biblioteca Central da Universidade Federal 

da Paraíba (UFPB); no acervo que vem sendo organizado pelo Grupo de Pesquisa 

Ciência, Educação e Sociedade (GPCES), vinculado ao programa de Pós-Graduação em 

Educação, da UFPB; em bibliotecas de escolas públicas e particulares, com destaque 

para a biblioteca do Colégio Pio X, em João Pessoa, PB; e, por fim, no Gabinete 

Português de Leitura, em Recife, PE; assim como foram adquiridos livros didáticos em 

sebos, formando um pequeno acervo pessoal de livros didáticos de história. 

Neste trabalho nos propusemos a realizar um estudo comparativo sobre as 

temáticas regionais, constantes em livros didáticos de história, que fossem utilizados na 

rede nacional de Ensino Fundamental, anos finais (antigo secundário), para podermos 

traçar um perfil das representações acerca do Nordeste que foram, ao longo do tempo, 

apresentadas aos estudantes brasileiros. Os livros didáticos sempre tiveram um 

importante papel de difusão de conhecimentos e, muitos, além de serem utilizados por 

várias gerações, foram, provavelmente, os únicos livros de história que milhares de 

pessoas usaram. Fora esse papel sociocultural, os livros didáticos também assumiram o 

papel de instrumento de trabalho para professores que, não dispondo de recursos ou 

meios, para adquirirem livros específicos da área, recorrem a esses livros para 

complementarem seus conhecimentos sobre temas específicos.  

Assim, acompanhar as transformações que ocorreram nesses livros, tanto de seus 

conteúdos e usos, quanto de sua produção, comercialização e mesmo de sua aparência e 

formato, podem nos revelar muito da cultura escolar de um período, das ideologias que 

circulavam nas escolas, das epistemologias predominantes na produção e ensino da 

História, e mesmo dos movimentos de resistência à padronização cultural imposta pelos 

grupos dominantes. As temáticas regionais e especialmente a história do Nordeste 

nunca estiveram ausentes do ensino de história, mas em vários períodos, foi narrada 

como um complemento à história nacional, harmonizada com os direcionamentos 

políticos e econômicos ditados por centros de poderes externos à região. Os conflitos 

que poderiam propor um sentimento de ruptura, de descontinuismo na história nacional, 
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ou de subversão à ordem, eram omitidos ou tratados como acontecimentos de menor 

importância. Por isso, acompanhar as transformações que os temas regionais foram 

sofrendo ao longo do tempo, também revelam a cultua histórica construída em cada 

conjuntura. 

A década de 1930 e, posteriormente, o período do Estado Novo, representaram 

um momento singular de centralização política administrativa do Brasil. Getúlio 

Vargas, desde que chegou ao poder, introduziu mudanças significativas na estrutura 

governamental visando à concentração de decisões. Nesse processo, as instituições de 

comunicação e educação ganharam relevo como peças importantes no estabelecimento 

das novas diretrizes do Estado. Assim, em 1931, com a Reforma de Francisco Campos, 

foi tomada a primeira medida de caráter educacional visando uma uniformização e 

controle dos conteúdos curriculares,  

 

[...] paralelamente, foi organizado um sistema de inspeção federal do 

ensino secundário, aprofundando ainda mais o controle exercido pelo 

governo central. Os programas e as respectivas orientações 

metodológicas foram organizados por comissões formadas pelos 

órgãos públicos educacionais e, segundo Guy de Hollanda, são até 

hoje desconhecidos os nomes dos que elaboraram os programas de 

História.
 
(ABUD, 1998, p.70) 

 

Os livros didáticos também sofreram forte ação de fiscalização governamental, 

com a criação de diversos órgãos cujos objetivos eram “incentivar, organizar e controlar 

a produção destinada para o público escolar” (LUCA, 2009. p.166), tais como a 

Comissão Nacional do Livro Infantil (1936), A Comissão Nacional do Ensino Primário 

(1938) e a Comissão Nacional do Livro Didático (1938). Esta última 

 

[...] estipulava diretrizes para a elaboração e a utilização de livros 

didáticos, instituía a comissão responsável por sua avaliação, 

detalhava o processo de autorização e os motivos que justificavam seu 

veto. Estipulava que, a partir de 1º de janeiro de 1940, livros sem a 

autorização do ministério não poderiam ser utilizados nas escolas pré-

primárias, primárias, normais, profissionais e secundárias de toda a 

República”. (Idem, p.167) 

 

Dada a importância que o livro didático assumiu a partir do governo Vargas 

(1930/1950), como difusor da ideologia dominante, e a crescente preocupação do 
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governo em controlar a produção, distribuição e conteúdos desses manuais, atribuiu-se a 

essa década a condição de marco inicial dessa pesquisa.  

Porém, a própria dinâmica da história brasileira - com os sucessivos Governos 

de exceção e suas políticas intervencionistas nos setores centrais da sociedade, 

associado a fatores de ordem econômica, como a compra e distribuição de grandes 

quantidades de livros didáticos por parte do Governo -, fizeram com que o controle 

sobre a produção e avaliação desses manuais permanecessem como marca de nosso 

sistema educacional. Nesse sentido, Luca (2009) ressalta as diversas comissões, 

instituições e órgãos criados para gerenciar e fiscalizar o setor editorial de caráter 

escolar: Comissão do Livro Técnico e Didático (1966), Instituto Nacional do Livro 

Didático (1971), Programa do Livro Didático para o Ensino Fundamental e Fundação 

Nacional do Material Escolar (1976), Fundação de Assistência ao Estudante (1983), 

Programa Nacional do Livro Didático – PNLD (1985) e Programa Nacional do Livro 

para o Ensino Médio – PNLEM (2005), assim como leis municipais, estaduais e 

federais que regulam ou traçam diretrizes curriculares, a exemplo dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) de 1996, para as séries iniciais e em 1998 para as série 

finais do Ensino Fundamental.  

A história dos livros didáticos não está unicamente relacionada às ações 

governamentais. É claro que fatores sociais e econômicos exerceram uma influência 

decisiva nas transformações que ocorreram no setor, tanto no que diz respeito aos 

conteúdos tratados nesses manuais, quanto nos múltiplos aspectos de sua materialidade, 

assim como nos usos e apropriações que a escola, professores e alunos fizeram desse 

recurso. Porém, utilizar as ações políticas como demarcações temporais ajudam a 

estabelecer uma periodização (mesmo que sujeita a críticas) para a realização das 

análises dos livros didáticos que compõem o corpus desse trabalho. 

Por sua vez, ao comparar dois contextos históricos separados por várias décadas, 

podemos perceber a importância que a produção e uso de recursos pedagógicos 

impressos tem adquirido no sistema educativo do país, implicando em transformações 

da própria indústria editorial, no conceito e concepção de produção de materiais 

pedagógicos, e ainda, no trabalho específico de escrita e editoração dos livros didáticos 

e no próprio sistema de distribuição desses materiais. Os livros didáticos em circulação 

no início do século XX, e aqueles que estão nas prateleiras das livrarias do século XXI, 
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são absolutamente diferentes, não só em concepções que portam e difundem, mas em 

seus formatos, pesos, texturas, cores e usos a que se propõem.  

Outro aspecto da pesquisa, afetado pela utilização de diferentes períodos 

históricos, refere-se à própria disponibilidade de fontes documentais, uma vez que a 

proximidade temporal da década de 1990 pressupõe a existência de um volume maior 

de livros conservados em bibliotecas e nos acervos consultados. Por fim, a escolha 

dessas temporalidades torna perceptível as transformações nas abordagens e tratamentos 

que cada autor atribuí às várias temáticas, fato diretamente relacionado ao ambiente de 

democracia que vem se fortalecendo no país e se reflete na maior liberdade autoral em 

discutir assuntos de cunho mais crítico e variado.  

Delimitei a data de 2008 como período final do material a ser coletado por ter 

sido, naquele ano, apresentado o último relatório de avaliação dos livros didáticos 

imediatamente anterior ao início dessa pesquisa. Ainda, considera-se que, no decorrer 

do período entre 1996 ou 2008, algumas das sugestões indicadas nos PCNs de História 

tenham sido impressas nos textos dos livros didáticos. 

Os PCNs de História apontam para algumas orientações e métodos de ensino 

que ressaltam o valor das tradições regionais, apresentando como um dos objetivos da 

disciplina a formação de um aluno capaz de “promover estudos e reflexões sobre a 

diversidade de modos de vida e de costumes que convivem na mesma localidade.” 

(BRASIL, 1998a, p.78). 

É fato que não podemos considerar que apenas os PCNs tenham sido suficientes 

para a definição dos conteúdos e práticas educativas desenvolvidas na escola, porém, 

serviram para apontar rumos. Em função do impacto que exerceram no período de seu 

lançamento, os PCNs foram tomados como indicativos curriculares, expondo as 

dificuldades em sua real implementação, uma vez que muitas temáticas sugeridas como 

conteúdos a serem ensinados, não estavam devidamente desenvolvidos na forma de 

material didático, ou não se fizeram presentes na formação do professor, ou mesmo não 

despertaram o interesse e nem eram temáticas de domínio de alunos e professores. 

Pretendemos, ainda, apreender uma periodização da própria trajetória da história 

como disciplina escolar. A omissão de temas regionalistas, ou suas abordagens sob 

diferentes pontos de vista, revelam as concepções, objetivos e metodologias inerentes ao 

ensino dessa matéria, tornando possível averiguar a intensidade em que as discussões 

travadas em nível acadêmico são incorporadas na composição textual desses manuais, 
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ou o potencial inovador que o saber escolar possui para propor e discutir temas sociais 

de importância fundamental, mas que não tenham sido ainda devidamente aprofundados 

em pesquisas acadêmico-científicas. 

Este trabalho apresenta-se estruturado em quatro capítulos. O primeiro volta-se à 

apresentação do objeto de estudos e alguns conceitos e perspectivas de análise que 

foram desenvolvidas, no decorrer do trabalho. O segundo capítulo se presta a uma 

discussão sobre o conceito de região e regionalidade, buscando tecer conexões entre a 

história e a geografia na abordagem de questões pertinentes ao Nordeste. Embora seja 

um capítulo voltado para o debate acadêmico sobre a temática regional, justifica-se por 

permitir a reflexão sobre quais foram as representações construídas acerca da região, e 

como estas resvalaram na produção dos saberes escolares difundidos nos livros 

didáticos. 

O objetivo do terceiro capítulo é traçar as linhas gerais que definiram os 

caminhos do ensino de História, no período que se estende de 1930 a 1950, fortemente 

influenciados pelas propostas pedagógicas da Escola Nova. Embora nesse período a 

História ensinada fosse tendencialmente nacional, as temáticas regionais também se 

fizeram presentes no ensino da disciplina. Nesse capitulo fizemos a análise de três livros 

didáticos, o primeiro utilizado nas escolas na década de 1930, História do Brasil, escrito 

por Jonathas Serrano; um segundo livro, História do Brasil, escrito por Rocha Pombo, e 

adotado na década de 1940; por fim, a História do Brasil, de Joaquim Silva, editado na 

década de 1950. Ao analisarmos um livro de cada década pudemos verificar as 

mudanças que as narrativas historiográficas sofreram nesse período, como o Nordeste 

foi retratado e, quais os acontecimentos da história regional repercutiram como temas 

concernentes ao ensino da disciplina. 

Por fim, no quarto capitulo, nos detivemos ao ensino de História desde o final do 

século XX até o início do século XXI. O ensino de História sofreu mudanças profundas 

nas últimas décadas do século XX, acompanhando as tendências e os debates 

epistemológicos travados nos meios acadêmicos. A profissionalização e politização dos 

professores, a implantação de um sistema de distribuição de livros para todo o território 

nacional, também tem influenciado na qualidade do ensino de História. Além disso, a 

publicação dos PCNs, em 1998, para o 3º e 4º ciclos, e as publicações dos Guias do 
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Livro Didático, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE
1
, 

provocou uma reflexão em muitos professores do ensino fundamental, que buscaram 

inovar suas práticas, adaptando, na medida do possível, as orientações dos Parâmetros 

ao seu cotidiano, além de começarem a selecionar, de forma mais criteriosa, os livros 

que adotam para auxiliar em suas aulas. A coleção didática de autoria de Alfredo 

Boulos Jr., História, Sociedade & Cidadania, sucesso editorial desde seu lançamento 

em 2006, serviu de suporte para as nossas considerações sobre o ensino de História, 

praticado nos dias atuais.  O fato de ter sido amplamente utilizado em todo o território 

nacional, qualifica essa coleção como objeto de nosso estudo, uma vez que ele foi capaz 

de disseminar entre alunos de diferentes regiões do país,  uma determinada abordagem 

sobre os conteúdos escolares de história. 

Nosso trabalho se propôs a discutir o Nordeste como saber escolar, tendo como 

fontes de pesquisa os livros didáticos de história, para a construção de nossas reflexões 

procuramos responder a algumas questões: quais e como as narrativas sobre o Nordeste 

foram tecidas ao longo do tempo? Quais os personagens ou traços culturais foram 

destacados nos conteúdos desses livros? Qual a importância atribuída à região 

nordestina na constituição da própria história nacional? Assim, comecemos as buscas... 

  

                                                 
1
 O FNDE, criado ainda em 1968 como um instituto, hoje constitui-se em uma autarquia federal 

vinculada ao Ministério da Educação cujo objetivo é financiar e acompanha a execuções de 

ações educativas. Em 1997, assume a função de executar a política refenrente à avaliação, 

compra e distribuição dos livros didáticos destinados aos alunos da rede pública de ensino. 
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CAPÍTULO II. REGIÃO NORDESTE: 

UMA HISTÓRIA PARA O  CONCEITO 

 

2.1 A Região no pensamento geográfico 

2.1.1. O conceito de região para o pensamento geográfico moderno. 

 

Até meados do século XIX, os campos teóricos das diversas ciências 

encontravam-se intimamente entrelaçados; perpassados por correntes filosóficas, 

impactados pelas descobertas das ciências naturais, ou ainda confrontados com questões 

políticas, que, não raramente, colocavam nações em guerra pelo mundo afora. Foi 

lentamente que as ciências sociais, dentre elas a Geografia e a História, estabeleceram 

suas fronteiras teóricas, definindo objetivos e conceitos, em um esforço para a 

delimitação de seus campos de estudo e métodos analíticos. 

Nesse período, duas questões colocavam-se como centrais para a ciência 

geográfica: a primeira, relacionada ao debate epistemológico em torno do próprio 

corpus dos estudos geográficos, se cosmológicos ou corográficos; a segunda, mais 

pontual, embora também tensa e complexa, voltava-se para a compreensão das relações 

homem/natureza. Nesse período, a Geografia ainda era uma ciência recém-nascida que 

buscava não só explicar e prever a ocorrência dos fenômenos naturais, mas também 

elaborar um conhecimento sistematizado, com o estabelecimento de leis gerais que 

pudessem servir como seu arcabouço teórico. Havia uma forte tendência à compreensão 

do mundo em uma dimensão ampla, integradora e dinâmica – como um organismo vivo, 

cujas características pudessem ser desveladas por análises comparativas de seus 

elementos fundamentais. 

Humboldt
2
 (1769-1859), geógrafo alemão, esforçou-se em tecer comparações a 

fim de demonstrar o sentido de causalidade e a possibilidade de generalizações do 

conhecimento geográfico. Em seu livro Cosmos, expressando-se sobre essa temática, 

afirma que: 

 

                                                 
2
 As citações dos autores clássicos da Geografia, constantes nesse trabalho, foram feitas a partir de 

consulta à literatura secundária, uma vez que não constituem o objeto principal de nosso trabalho e são 

aqui referenciados como meio para uma melhor compreensão dos debates travados no seio da Geografia. 
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O princípio fundamental (...) é a tendência constante de recompor os 

fenômenos, o conjunto da natureza, de mostrar, nos grupos isolados 

desses fenômenos, as condições que lhe são comuns, isto é, as grandes 

leis que regem o mundo, enfim, de fazer ver com o conhecimento 

dessas leis nos remonta ao laço da causalidade que os une uns aos 

outros. Para chegar a desvelar o plano do mundo e a ordem da 

natureza, é preciso começar por generalizar os fatos particulares, por 

pesquisar as condições nas quais as mudanças físicas se reproduzem 

uniformemente. (HUMBOLDT, apud GOMES, 2007, p.161-162) 

 

Essa preocupação sistematizadora e analítica também está presente nos estudos 

de Ritter (1779-1859), outro geógrafo alemão e contemporâneo de Humboldt, que 

partilhava com este a visão do mundo enquanto ser vivo. Porém, ao desenvolver seus 

estudos, Ritter privilegiou uma abordagem regional fundamentada no conceito de 

“sistema de vida”, ou seja, o estudo de áreas cada vez mais restritas onde o 

entendimento da relação homem/natureza pudesse ser aprofundada; destacando como 

central o elemento humano em cada um desses sistemas. Segundo Moraes, “a geografia 

de Ritter é, principalmente, um estudo dos lugares, uma busca da individualidade 

destes” (1984, p. 63), o que fez muitos pesquisadores atribuírem ao seu pensamento o 

marco inicial de uma Geografia regional. No entanto, a ênfase aos aspectos locais não se 

contrapunha ao reconhecimento de uma essência totalizadora da Geografia, ao 

contrário, cada região, em sua individualidade, refletia as íntimas relações com o todo. 

Segundo o próprio Ritter: 

 

Toda reflexão sobre o homem e sobre a natureza nos leva a considerar 

o particular com o Todo e nos conduz daquilo que não parece senão 

fortuito ao que obedece fundamentalmente a uma lei. O conhecimento 

total do Todo não pode, portanto, vir do particular se o Todo ele 

mesmo, não é conhecido em um mesmo tempo. Da mesma forma que 

é o Todo que faz a parte, o particular só tem existência própria na 

medida em que é observado em função da lei que o constitui como 

indivíduo” (RITTER apud GOMES, 2007, p.173) 

 

Os precursores da Geografia moderna debatiam especialmente sobre a dicotomia 

existente entre as análises globalizantes ou particulares, visando, em todo caso, o 

estabelecimento de uma metodologia científica e sistematizadora. Essas preocupações, 

por sua vez, eram representativas das transformações que  abalavam o mundo, no século 

XIX: a expansão capitalista, a politização cada vez mais intensa das populações 

trabalhadoras, a dessacralização do mundo, lançavam aos cientistas o desafio de 

dialogarem com as ciências afins, que também viviam seu processo de constituição 



37 

 

enquanto ciências específicas, incorporando diferentes pontos de vista, propondo novas 

respostas aos fenômenos sociais e naturais. 

O ano de 1859 data as mortes de Humboldt e Ritter, e o lançamento do livro 

Origens das Espécies, de Darwin, fatos esses muito significativos para a história da 

Geografia; em especial, a publicação da teoria darviniana exerceu forte impacto sobre a 

produção geográfica da época, ao apresentar os seres vivos – e, dentre estes, o homem – 

em permanente estado de transformação, adaptando-se e respondendo às mudanças do 

meio físico circundante. Darwin, ao estabelecer a associação entre vida, progresso e 

condições ambientais, tornou as reflexões sobre a seleção das espécies importante 

elemento de compreensão da própria dinâmica das sociedades humanas. 

No entanto, a teoria evolucionista darwiniana não representou em si uma ruptura 

com as pesquisas ou com o pensamento racionalistas construídos desde o Iluminismo; 

seu sucesso se deve, principalmente, ao fato de ter sido capaz de unir conhecimentos 

dispersos, em uma teoria coerente e objetivamente comprovável. Segundo Vitte (2009), 

desde o séc. XVIII, debates sobre a geração da vida agitavam aos círculos científicos 

que, impulsionados pelo desejo de desvelar a essência das forças vitais, acabaram 

criando conceitos e princípios estruturantes para o posterior desenvolvimento das 

ciências naturais. Como exemplo, Vitte refere-se ao princípio de Bildungstrib que 

lançou as bases da embriologia ao afirmar que “um ser, uma vida, é o produto do 

encontro de dois gametas radicalmente diferentes entre-si, que geram um terceiro ser 

totalmente diferente de seus progenitores” (VITTE, 2009, p.31).  

Também Kant e Montesquieu trataram de temas que reaparecem quando do 

debate acerca da teoria da seleção natural das espécies. Kant, por exemplo, tomando por 

base os relatos de viajantes que tinham percorrido as regiões recém-conquistadas pelas 

potências européias no hemisfério sul, elabora o sofisticado conceito de progresso 

humano. Seu pensamento parte de alguns pressupostos intimamente relacionados: o 

primeiro afirmava que todos os animais têm uma potencialidade, revelada por meio de 

seu agir e da capacidade de adaptação, o que lhes possibilitava a sobrevivência e 

reprodução; porém, o homem para desenvolver plenamente suas potencialidades, utiliza 

o raciocínio e modifica a natureza, garantindo sua preponderância em relação às demais 

espécies; as diferenças das raças humanas ocorrem em função desse processo adaptativo 

às várias condições ambientais existentes no planeta (CHAUÍ, 2000). Porém, para Kant, 



38 

 

o homem só pode desenvolver-se coletivamente. Interpretando o pensamento kantiano, 

Klein afirma que,  

 

No caso do ser humano, o desenvolvimento do indivíduo (ontogênese) 

e o desenvolvimento da espécie (filogênese) são processos 

interrelacionados que se restringem mutuamente. Por um lado, a 

ontogênese retoma a filogênese, isto é, cada indivíduo precisa 

apropriar-se dos conhecimentos e habilidades adquiridos e 

conservados pela geração anterior, senão se estaria condenando o ser 

humano à eterna reinvenção da roda. Por outro lado, a filogênese 

depende do empenho dos indivíduos para que novos conhecimentos e 

habilidades sejam produzidos e os antigos preservados. Sem os 

indivíduos a filogênese não se realiza. Dessa forma, a espécie humana 

pode progredir apenas lentamente, sob a pressuposição de que uma 

geração transmita à seguinte suas experiências e conhecimentos e que 

esta, por sua vez, acrescente algo e entregue à seguinte e assim 

sucessiva e indefinidamente. (KLEIN, 2008, p.25-26) 

 

Montesquieu, outro renomado filósofo racionalista, havia proposto uma 

associação entre os progressos sociais, políticos e tecnológicos das sociedades com o 

clima de cada região: as regiões de clima frio ou temperado podiam levar à formação de 

sociedades com impulsos de desenvolvimento (GOMES, 2007). Embora seja difícil 

precisar o quanto, o certo é que todas essas contribuições, desde a filosofia kantiana, até 

os trabalhos regionalistas desenvolvidos por Ritter, assim como o evolucionismo 

darwiniano, exerceram forte influência na constituição da Geografia moderna, estando 

subjacentes às teorias elaboradas posteriormente por Ratzel (1844-1904) e La Blache 

(1845-1918) acerca das relações homem/meio em uma perspectiva regional.   

Em 1882, Ratzel lança seu livro Antropogeografia, no qual privilegia a relação 

homem/meio considerando três os seus elementos fundantes: a identificação das áreas 

geográficas ocupadas pelo homem; as causas dessa ocupação; e a influência do meio 

sobre aspectos da vida material e psicológica das sociedades (CLAVAL, 2001). 

Segundo seu pensamento, as sociedades vivem em busca de um equilíbrio com a 

natureza, sendo a ocupação territorial e a exploração de seus recursos os indicadores do 

êxito ou fracasso histórico dessas sociedades. Assim, civilizações em franco processo de 

ascensão econômica e crescimento social demandariam maiores recursos naturais para 

manterem-se equilibradas, enquanto sociedades em fases de decadência tenderiam a 

perder seus territórios, conservando também um equilíbrio sociedade/meio, pensamento 

esse que foi sintetizado no conceito de “espaço vital”.  
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Estabelecia-se, então uma associação entre progressos sociais e determinação 

geográfica que, por muito tempo, justificou ações expansionistas das nações europeias 

sobre os continentes africano e asiático, e mais especificamente da Alemanha, país que 

acabara de unificar-se, e que também buscava impor-se como potência econômica no 

interior da própria Europa. Por sua vez, a compreensão e aplicação do conceito de 

espaço vital exigia um reconhecimento das características físicas e das potencialidades 

naturais de cada região habitada pelo homem, repercutindo em um estudo aprofundado 

sobre as áreas povoadas no globo terrestre. 

Contestando o pensamento determinista alemão, mas mantendo com este um 

diálogo crítico, La Blache considerou o espaço uma produção social em constante 

transformação, em razão das necessidades sociais e dos meios criados pelo homem para 

satisfazê-la. Segundo Roberto Corrêa, “a natureza foi considerada como fornecedora de 

possibilidades para que o homem a modificasse: o homem é o principal agente 

geográfico” (1986, p.13, grifo do autor).  

A elaboração teórica de La Blache baseou-se em quatro conceitos – organismo, 

meio, ação humana e gênero de vida, tecendo uma perspectiva na qual a natureza por si 

não era suficiente para explicar a complexidade das inter-relações entre sociedade e 

meio. Gomes afirma que, na visão lablachiana, “as formas de civilização, a ação 

humana, os gêneros de vida, que devem ser interrogados para compreendermos uma 

determinada região. São eles que dão unidade, pela complementariedade, pela 

solidariedade das atividades, pela unidade cultural, a certas porções do território” 

(GOMES, 1995, p. 56).  

O conceito de gêneros de vida traduz esse espírito flexível e dinâmico no 

pensamento de La Blache, uma vez que se refere à forma como “cada grupo desenvolve 

sua maneira de ser e de viver” (GOMES, 2007, p. 235). Mais do que um processo 

adaptativo, esta relação homem/meio revela as inúmeras e cotidianas “batalhas” 

travadas pelas sociedades para garantirem não só sua sobrevivência, mas também seu 

crescimento. É o acúmulo de experiências, as lembranças das conquistas alcançadas e a 

superação social que constituem a herança cultural de cada povo: “a análise dos gêneros 

de vida mostra como a elaboração das paisagens reflete a organização social do 

trabalho” (CLAVAL, 2001, p.33), e mesmo um estudo comparativo dos diferentes 

gêneros de vida pode revelar a forma como cada grupo humano dispôs dos recursos 

naturais e das técnicas para explorá-lo de forma particularizada, com suas “dimensões 
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sociais e ideológicas que estão indissociavelmente ligadas a seu aspecto ecológico” 

(idem, p.35). 

Os homens vivem e produzem suas riquezas em um meio físico, objetivo, inter-

relacionando-se intimamente com as forças da natureza. Por isso, a importância do 

reconhecimento das características ambientais, dos perfis geográficos e dos recursos 

possíveis de serem dominados. Elege-se, nessa perspectiva, a dimensão regional como 

escala de apreensão da realidade - a região em sua unidade natural delimita fronteiras 

estáveis e historicamente construídas.  

As interpretações elaboradas por Ratzel e especialmente por La Blache 

colocaram no centro dos debates científicos a necessidade de estabelecimento de um 

diálogo mais intenso entre a Geografia e as outras ciências humanas. Perspectivas que 

se concretizariam, principalmente, a partir da primeira metade do séc. XX, quando 

historiadores ligados à Escola dos Annales, com destaque para seus fundadores Febvre, 

Bloch e seu sucessor Braudel, dedicaram parte de suas reflexões à relação tempo-

espaço, buscando na concretude geográfica as marcas deixadas pelo tempo. A região, 

suas paisagens e seus lugares, deixaram de emoldurar os dramas humanos e passaram a 

compor as tramas narrativas da história, ressignificando as ações dos homens, influindo 

em seus modos de viver e traços culturais. 

Essa abertura da História para um diálogo com as outras ciências sociais e, 

especialmente com a Geografia, revelava a tentativa em superar a profunda crise que a 

produção historiográfica vivia, naquele período. Tratava-se de contestar as abordagens 

históricas que atentavam apenas para os eventos e as biografias, e que viam nas análises 

de documentos escritos o único caminho para ouvir o passado, uma ciência que se 

pretendia neutra e puramente factual. Essa renovação se colocava em três dimensões: a 

primeira, referente às fontes, que passaram a incorporar também documentos não 

escritos como dados estatísticos e demográficos (SILVEIRA, 2009), e até mesmo as 

paisagens geográficas, uma vez que estas, transformadas pelos homens, igualmente 

revelavam características singulares das sociedades; também apontava novos recortes 

temporais, uma vez que as mudanças nos espaços geográficos ocorrem em ritmos 

diferentes dos eventos políticos e sociais; e, por fim, colocava a história como um fazer 

dinâmico e concreto, em que a experiência histórica da humanidade pudesse ser 

apreendida em múltiplas perspectivas e, mesmo assim, singular na sua expressão. 

(RIBEIRO, 2008). 
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Para esses três autores annalistes, Bloch, Febvre e Broudel, a Geografia era parte 

fundamental na construção do saber histórico. Febvre instigava os historiadores a 

buscarem em outras ciências fundamentos que tornassem o conhecimento histórico o 

mais abrangente possível, sintetizando diferentes facetas do ser humano em sua 

cotidianidade, “historiadores, sejam geógrafos, sejam também juristas, sociólogos e 

psicólogos (...) a história é precisamente a síntese de tantos elementos fornecidos pelas 

ciências vizinhas” (FEBVRE, 1985, p.40). Mas, então, quais aspectos geográficos mais 

interessavam a esses historiadores? Quais abordagens vislumbravam adequadas para a 

construção do saber historiográfico? Embora estivessem filiados a um mesmo 

movimento e tivessem o objetivo de propor ao fazer histórico novos objetos e 

metodologias, cada um dos fundadores dos Annales trilhou caminhos diferentes; 

lançaram sobre o espaço um olhar singular e mesmo assim, sintonizado com as 

transformações históricas de seu tempo. 

Bloch apreciava as descrições das características físicas regionais na 

conformação de suas narrativas. Eram as paisagens modificadas pelo homem que 

revelavam as diversidades culturais no tempo, as sociabilidades do território; uma 

paisagem que deveria ser descrita em seus pormenores, mas não de forma isolada, 

atendo-se exclusivamente aos aspectos naturais, visto que a geografia também era 

produto do homem; uma paisagem que sintetizasse as contribuições das diferentes 

ciências para o esclarecimento do viver histórico. Não se trata aqui, como bem ressalta 

Ribeiro (2008), de nuançar as fronteiras da História ou da Geografia, mas entrelaçar 

seus pontos de vista, na tentativa de criar um panorama amplo e integrador sobre a 

aventura humana ao longo do tempo. Reportando-nos à descrição de Bloch sobre a 

paisagem da Ilê-de-France, como sugere Ribeiro, fica mais fácil compreendermos sua 

narrativa geográfica sobre a história:  

 

Na fértil Île-de-France, por todos os lados, campos, jardins, casas 

esparsas pela campanha ou reunidas em grandes aldeias, nos remetem 

ao trabalho humano. Mas o homem, que fez recuar a floresta, não a 

destruiu. Frequentemente (exceto em Beauce), ela aparece no alto de 

uma encosta ou para além dos longos vales do platô. Antes dela, 

bosques de árvores a anunciam. Os rios não são jamais torrentes: 

possuem ou uma calma graciosidade ou uma tranquila majestade. 

Estas paisagens da Île-de-France, harmoniosas, amáveis e um pouco 

nobres, onde o homem nunca está ausente, e que têm, ao mesmo 

tempo (como os parques do século XVII), árvores, águas e largas 

extensões descobertas, não merecem o nome (que lha damos algumas 
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vezes) de paisagens clássicas? (BLOCH apud RIBEIRO, 2008, p. 

134).   

 

Com uma mesma preocupação interdisciplinar e influência labalcheana, Febvre 

vai construir um pensamento bastante próprio acerca das relações entre Geografia e 

História; parte dessa distinção analítica terá um viés político, próprio daqueles que 

viveram a primeira metade do século XX, em uma Europa que experenciava conflitos 

internos, abalando o equilíbrio político e econômico do continente e levando ao início 

da I Guerra Mundial. Esse quadro de instabilidade não poderia passar incólume ao olhar 

de quem, preocupado com o desenrolar histórico de seu tempo, assumiu posições 

políticas. Febvre constrói, então, uma narrativa essencialmente política, e essa é a 

perspectiva que se deve atribuir a sua obra – uma produção intelectual fruto de seu 

tempo. 

Nascido em Nancy, ao falar da terra natal, Febvre deixa entrever a importância 

que atribuirá à geografia em sua obra: “ao percorrer as matas, os bosques da floresta de 

Haye, ao descobrir uns após outros, tão nitidamente perfilados, os horizontes das 

encostas e dos planaltos lorenos, fiz provisão de um conjunto de recordações e de 

impressões que nunca mais me abandonarão” (FEBVRE, 1985, p. 8). Uma filiação ao 

pensamento geográfico nascida do sentimento de pertença a um espaço, a lugares cujas 

fronteiras que se demarcam menos pelos acidentes físicos do que pelas recordações, a 

horizontes traçados pelas lembranças e modificados pelo tempo dos homens. 

Porém, se na construção teórica de Febvre, eram fundamentais as trocas entre a 

História e as outras ciências humanas, com destaque para a Geografia, a delimitação de 

seus campos deveria ser divisada com clareza; assim afirmava: “eis a parte humana que 

cabe à Geografia: a ação sobre o meio, o trabalho sobre o solo. (...) Educação, lazer, 

valores, comportamentos, hábitos... tudo isso escapa aos Geógrafos!(...) à Geografia, a 

natureza, o meio, o palco; à história, a sociedade, a ação” (RIBEIRO, 2008, p 146-147). 

Posição que contrastava com a postura do historiador que se propunha a utilizar o 

próprio meio como fonte histórica, e lançar as bases de uma narrativa em permanente 

diálogo com as demais ciências sociais.  

Para Ribeiro (2008), essa postura respondia, no entanto, a um problema político 

específico, a oposição ao determinismo geográfico alemão, que traduzia, por meio da 

antropogeografia de Ratzel, o expansionismo germânico responsável, no passado 

recente, pela conquista de territórios franceses. Porém, o posicionamento político de 
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Febvre tomou contornos contraditórios e estranhos à produção científica, pois, apesar de 

contestar a geopolítica alemã, Febvre defendia o colonialismo francês na África. 

Contradições de um historiador em tempos de ebulição social. 

Tanto quanto Febvre e Bloch, Braudel impactou a produção historiográfica de 

seu tempo, com a publicação de sua tese de doutorado, obra que se tornou referência 

obrigatória para todos os que desejam conhecer mais amiúde a construção 

epistemológica da História a partir do século XX, O Mediterrâneo e o mundo 

mediterrânico na época de Felipe II. Um traço marcante na história de vida de Braudel 

é transposto para seus escritos, a capacidade de observar o diferente apropriando-se 

dessa alteridade em favor da construção de uma unidade do conhecimento. O autor, 

recorre à produção de La Blache, mas também reporta-se aos textos de Ratzel, extraindo 

das duas abordagens importantes perspectivas analíticas, relacionando tempo, espaço e 

sociedade sob diferentes olhares, sob diferentes possibilidades. 

A região é também o espaço privilegiado por Braudel, da mesma forma como 

haviam feito seus antecessores annalistes, porém não se prende a uma mera descrição 

dos aspectos físicos, como Febvre. Recupera o papel do homem enquanto produtor 

cultural; realça seus sentimentos de filiação aos lugares que habitam; privilegia a vida 

cotidiana e anônima daqueles que povoam os vales e as montanhas, transformando-os 

com seu fazer histórico. Mais ainda, é à Geografia que Braudel atribui a estrutura do 

tempo da longa duração, das lentas mudanças que são quase imperceptíveis, mas que, 

gradativamente, modelam as relações do homem com a natureza e são por elas 

modeladas. 

O pensamento braudeliano inaugura uma fase do fazer historiográfico, 

desenvolvendo a ideia de uma nova geopolítica, ou seja, um estudo capaz de 

“espacializar a história significa uma operação baseada onde o espaço geográfico deixa 

de ser simplesmente um quadro de referência, um pano de fundo estático no qual os 

fenômenos acontecem, e passa a tornar-se um personagem histórico de primeira 

grandeza” (RIBEIRO, 2008, p.183). 

  A produção dos Annales repercutiria em todo o mundo e, como previam seus 

fundadores, transformou-se ao longo do tempo, elegendo novas perspectivas analíticas, 

privilegiando novas associações teóricas, escolhendo novos objetos de estudo. Porém, 

mantendo um fio condutor que remonta aos primeiros trabalhos de Febvre e Bloch, o de 

colocar os problemas das sociedades e dos homens, em uma perspectiva dinâmica, 
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respondendo às inquietações sempre renovadas dos tempos presentes, buscando revelar 

o agir humano em sua dimensão mais singular, que é a busca das realizações possíveis 

de seus sonhos. 

 

2.1.2 A região: da New Geography à Geografia Crítica 

 

O conceito de região foi central para o desenvolvimento da Geografia e da 

História até meados do século XX. Centenas de trabalhos monográficos descreveram 

aspectos físicos, fenômenos naturais e sociais, buscando na singularidade regional o 

entendimento das leis gerais que regiam a natureza e os processos históricos. Porém, o 

mundo começava a viver uma fase de transformações traçando novos rumos para a 

humanidade e definindo novos padrões de relacionamento homem/natureza. Os avanços 

tecnológicos foram os primeiros indícios dessas transformações, uma vez que 

sustentaram o crescimento econômico nas sociedades modernas.  

Detendo-se nos processos que levaram às descobertas no campo da Química, 

André Moura (2000) aponta para os diversos interesses envolvidos nas pesquisas 

científicas, desde os esforços individuais, aos interesses dos capitais industriais, até aos 

projetos políticos governamentais implementados, em cada período. Sem dúvida, esses 

vínculos eram bastante estreitos no início do século XX, levando as principais potências 

a financiarem pesquisas que resolvessem os impasses produtivos em ramos estratégicos 

da economia, garantindo a hegemonia dos Estados, além de um poderio militar 

substancial. A supervalorização das descobertas realizadas pela Física, Química e 

Biologia refletiram-se nos trabalhos produzidos pelas ciências humanas e sociais, que 

buscaram ter um método analítico mais objetivo e comprovável. 

Seguindo essas tendências, as pesquisas geográficas passaram a desconsiderar 

antigos paradigmas, até então aceitos como seus fundamentos, a exemplo da concepção 

da natureza como um organismo vivo, harmônico e dinâmico, na qual ações humanas e 

forças naturais integravam-se dialeticamente; agora, a natureza deveria ser encarada 

como um objeto, como “uma estrutura inorgânica e, fundamentalmente, mecânica, com 

mecanismos naturais e artificiais, sendo esses últimos produtos da intervenção humana 

através de instrumentos técnicos. (...) Todo o encantamento da natureza desapareceu sob 

o imperativo tecnológico” (LENCIONI, 2009, p.121). Da mesma forma, o olhar do 

homem sobre o mundo assumiu um caráter pragmático, e os bens naturais tornaram-se 
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objetos passíveis de todos os tipos de manipulações a fim de satisfazerem as 

necessidades consumistas das sociedades capitalistas em expansão.  

Porém, ao mesmo tempo que o domínio científico progredia impondo seus 

avanços e seus novos padrões sociais, um lado obscuro da humanidade também 

aflorava, confrontando a idealização da civilização progressista com as atrocidades das 

guerras mundiais, da destruição do meio ambiente, da degradação moral do homem. É o 

paradoxal início do século XX, recheado de conflitos armados e guerras frias, quando 

questões de políticas nacionais impuseram-se como horizontes e limites para as 

existências de milhares de pessoas. As ciências exatas e humanas viam-se em uma 

encruzilhada, pois o progresso tecnológico não havia sido extensivo a todos habitantes 

do planeta e as pressões sociais decorrentes das concentrações de riquezas e benefícios 

colocavam em risco o próprio sistema capitalista, responsável pelos avanços 

econômicos dos polos desenvolvidos. 

Nesse contexto, a questão regional, mais uma vez, foi posta como parâmetro 

para a construção do pensamento geográfico, porém sustentada por novas perspectivas 

analíticas, que tinham na busca da objetividade científica sua maior característica. Esse 

alinhamento em razão da exatidão propugnava um conhecimento pré-concebido sobre a 

realidade social, capaz de produzir modelos teóricos e hipóteses que deveriam ser 

comprovados por meio das observações em campo. A região deixava de ser uma 

realidade natural identificada por suas marcas físicas e históricas, e passava a ser uma 

criação do olhar do próprio pesquisador que, unindo múltiplos fatores atuantes sobre a 

realidade local, percebia uma coerência, um eixo harmônico e integrador dessa 

espacialidade. As regionalizações tornaram-se resultados do olhar científico/político 

sobre o espaço geográfico, podendo ser reconfiguradas cada vez que novos elementos 

fossem elencados em sua caracterização. 

As proposições da New Geography embora tivessem um conteúdo cientificista, 

promoveram uma renovação na abordagem feita sobre as questões regionais, 

apresentando a realidade espacial com um conteúdo flexível, adaptável aos interesses 

específicos e transitórios de cada momento histórico, ou de diferentes grupos sociais 

que atuavam sobre essa realidade. A regionalização perdia seu sentido de criação 

histórica e social, para transformar-se em mecanismo de ações políticas que, por meio 

de planejamentos governamentais, visavam a expansão capitalista, mesmo em 

momentos de recessões ou profundas crises econômicas. 
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Com o planejamento regional, a face intervencionista do Estado e do 

capital se tornaram transparentes. O primeiro, como legitimador do 

segundo, procurou conter o desordenado padrão de produção 

capitalista, enquanto o segundo buscou ampliar sua base espacial de 

reprodução. Eficiência e desempenho regional, significando eficiência 

nas formas de produção do capital, tornaram-se objetivos a serem 

alcançados, confundindo interesses econômicos com interesses 

sociais. Na vida econômica, a louvação à nacionalidade e à 

mentalidade científica dos planos de desenvolvimento regional, na 

verdade, traduziram-se na justificativa intelectual da legitimação do 

domínio e do controle espacial e político do capital. (LENCIONI, 

2009, p.135) 

 

Especialmente no período pós II Guerra Mundial, vários grupos de estudos 

foram organizados com o objetivo de reavaliarem as condições de desenvolvimento 

econômico de diferentes regiões do planeta, cabendo à Comissão Econômica para a 

América Latina e Caribe – CEPAL, criada pela ONU em 1949, o papel de teorizar sobre 

a realidade local, propondo alternativas para a superação das condições de 

subdesenvolvimento que imperava na região. 

O pensamento cepalino apresenta uma série de importantes reflexões acerca do 

processo de integração regional, tanto no que se refere à América Latina em suas 

relações com mercados capitalistas hegemônicos, como nas análises específicas que 

seus pesquisadores desenvolveram sobre os países em sua individualidade. No caso 

brasileiro, foi o pensamento de Celso Furtado que marcou as perspectivas de estudo e 

ação planejada do governo, especialmente entre as décadas de 1950 e 1970. 

A originalidade e o impacto dos estudos cepalinos podem ser atribuídos, 

primeiramente, ao diagnóstico das causas históricas que originaram as diferenciações 

existentes entre a América Latina e os outros continentes, e mais ainda, por explicarem 

as diversidades sociais encontradas no seu interior. As nações americanas, embora 

tenham sido gestadas em um mesmo período, sob a égide das expansões ultramarinas, 

não se desenvolveram no mesmo ritmo, nem tampouco tiveram os mesmos percursos 

históricos; fatos que determinaram o destino diferenciado das sub-regiões continentais, 

marcadas pelo desenvolvimento tecnológico e econômico do Norte e o 

subdesenvolvimento do Sul. 

A percepção das singularidades históricas das nações latino-americanas, segundo 

a CEPAL, está atrelada à inserção do sistema colonial na expansão capitalista desde o 

século XVI. Porém, em função dos recursos naturais encontrados em cada área do 

continente, pelo volume de capitais que as metrópoles dispunham para investirem em 
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suas colônias, ou ainda por vários outros fatores de ordem social ou econômica, as 

colônias americanas integraram-se à rede produtiva internacional com diferentes 

intensidades e perspectivas (FURTADO. 1985). Além disso, as contradições que o 

capitalismo comercial criou no interior dessas sociedades, refletiram, posteriormente, na 

capacidade de adaptação dessas estruturas aos novos padrões de consumo e produção 

que tomaram forma, no século XVIII, com a Revolução Industrial e, especialmente, 

desde a segunda metade do século XIX, com a consolidação do capitalismo 

monopolista. 

A passagem da condição de regiões coloniais para a de Estados independentes 

trouxe à tona as fragilidades políticas e econômicas das nações latino-americanas. Com 

economias sustentadas pela produção agroexportadora e possuindo altos índices de 

concentração de riquezas, essas nações possuíam obstáculos significativos ao rápido 

processo de modernização econômica e social. Para a CEPAL o incentivo maciço e 

integrado dos governos latino-americanos em um processo de industrialização, visando 

a substituição de importações, seria capaz de romper os laços de dependência 

econômica em relação aos centros capitalistas. A integração dar-se-ia pelo 

fortalecimento dos mercados endógenos, tanto em nível continental quanto nacionais; a 

fim de promover essa integração, deveria haver um esforço na construção de acordos 

comerciais de isenção ou incentivos aduaneiros entre as nações latinas, favorecendo de 

forma equilibrada o desenvolvimento das indústrias locais. Essas ideias inovadoras no 

contexto do pós-guerra (1950) permanecem atuais e continuam sendo perseguidas pelos 

países americanos, que reeditam periodicamente os acordos setorizados do Mercado 

Comum do Sul (MERCOSUL) e da proposta da Área de Livre Comércio das Américas 

(ALCA), buscando romper os obstáculos ao desenvolvimento industrial regional. 

Furtado (1985), utilizando-se do arcabouço teórico construído pela CEPAL, 

buscou desvelar os processos históricos que sedimentaram o subdesenvolvimento 

brasileiro. Inserindo a colonização portuguesa no processo de ampliação do capitalismo 

comercial e, posteriormente, monopolista, pôde demonstrar como o capitalismo 

adquiriu formas ecléticas no espaço brasileiro, integrando-se organicamente aos 

interesses econômicos internacionais em diferentes períodos, a exemplo da instalação e 

ampliação do espaço geográfico ocupado pela empresa açucareira até o final do século 

XVII; da produção algodoeira nordestina no século XVIII; ou da expansão da 

agroindústria cafeeira a partir do século XIX. Demonstra, ainda, que os movimentos de 
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dissensão econômica e retrocesso social em diferes regiões do país foram fruto da e, ao 

mesmo tempo, alimentaram a consolidação capitalista no Brasil.  

Em seu trabalho sobre a Formação Econômica Brasileira, Furtado (1985) 

também regionaliza os processos históricos que marcaram a vida nacional. Toma para 

tanto parâmetros sustentados pelo desenvolvimento tecnológico das áreas estudadas; 

compara suas estruturas com a história que se desenrolava em outras partes da América, 

a exemplo das colônias inglesas e espanholas continentais e insulares. Esse processo de 

análise estrutural e comparativa tornou-se fundamental para a apresentação de um 

quadro histórico da formação capitalista nacional, nos diferentes espaços do país e em 

diferentes épocas; análises essas que consideravam tanto aspectos econômicos quanto 

políticos e sociais, sendo capaz de assinalar os mecanismos de adaptação das 

populações marginalizadas pela integração econômica do Brasil no sistema de Divisão 

Internacional de Trabalho e Produção. 

Para Furtado (1985), o estudo do caso brasileiro é emblemático na percepção das 

dissonâncias criadas pelo subdesenvolvimento capitalista. Como ressalta Fábio Kalvan 

(2000), no pensamento furtadiano, o subdesenvolvimento deixa de ser visto como um 

resultado de processos econômicos ou técnicos, assumindo uma dimensão política – são 

as decisões das elites brasileiras, sintonizadas com os anseios internacionais e 

condescendentes com um papel subordinado da produção nacional, que asseguram a 

manutenção dos padrões de produção, consumo e distribuição das riquezas geradas. O 

subdesenvolvimento brasileiro é excludente e estacionário em relação à parcela 

majoritária da população, porém, garante às elites locais, e mesmo às populações 

residentes em áreas dinamizadoras do capitalismo nacional, um nível de consumo e um 

padrão de vida condizente com aqueles vivenciados nos centros capitalistas mais 

desenvolvidos.  

 

O que caracteriza o desenvolvimento é o projeto social subjacente. O 

crescimento, tal qual o conhecemos, funda-se na preservação dos 

privilégios das elites que satisfazem seu afã de modernização. Quando 

o projeto social dá prioridade à efetiva melhoria das condições de vida 

da maioria da população, o crescimento se metamorfoseia em 

desenvolvimento. Ora, essa metamorfose não se dá espontaneamente. 

Ela é fruto da realização de um projeto, expressão de uma vontade 

política (FURTADO, 1985, p.75). 
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A reprodução do subdesenvolvimento tem, portanto, um caráter de manutenção 

de benesses e de poderes que atendem aos interesses de grupos específicos - as elites 

conservadoras, existentes não só nos polos econômicos do país, mas em todas as regiões 

brasileiras. O dualismo estrutural revela-nos que a concentração de riquezas, o parco 

investimento tecnológico em extensas áreas do território nacional, a inversão de capitais 

em atividades agroexportadoras, a dicotomia existente entre as regiões industrializadas 

do Sul/Sudeste e arcaicas do Norte/Nordeste são complementares e favorecem a 

permanência da letargia econômica das regiões menos dinâmicas do Brasil. Para 

Furtado (1985) a industrialização das regiões menos desenvolvidas do país seria o 

caminho para a superação do subdesenvolvimento nacional, e teria que ser empreendida 

por ações do Estado, capaz de mobilizar recursos financeiros e humanos de forma 

autônoma, ou seja, independentemente dos interesses de grupos sociais específicos. 

No prefácio da Formação Econômica do Brasil, Furtado (1985), expõe que suas 

reflexões teóricas tinham um objetivo prático: preparar a jovem intelectualidade 

brasileira para o reconhecimento das estruturas econômicas e sociais subjacentes ao 

modelo capitalista implantado no país. Seu pensamento exerceu forte influência na 

formação acadêmica nacional, e mais ainda, atuou de forma decisiva na elaboração de 

projetos políticos que buscavam a superação do subdesenvolvimento nacional, 

especialmente do Nordeste brasileiro, por meio de ações visando a dinamização 

industrial da região.  

Na década de 1950, o Brasil viveu um período no qual o Governo Federal 

buscou equalizar ou minimizar as gritantes diferenças regionais, criando uma série de 

órgãos e instituições de planejamento, a exemplo do que ocorreu com a implantação da 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), cujo Conselho 

Deliberativo foi presidido, durante o período que se estendeu de 1959 a 1964, por Celso 

Furtado.  

Em sua pesquis sobre o conteúdo Atas das reuniões desse Conselho, Lima 

(2009) pôde traçar os tênues limites que divisavam o discurso regionalista veiculado 

pela Sudene e as práticas clientelistas e localistas dos políticos regionais,  demonstrando 

que não bastava a racionalização de ações sobre o espaço geográfico – questões de 

conteúdos políticos muitas vezes sobrepunham-se às necessidades econômicas e 

sociológicas, como explicita parecer do coronel Afonso de Albuquerque Lima, 

representante das forças armadas no Conselho Deliberativo, daquele órgão ou 



50 

 

instituição tratando da proposta de instalação de núcleos agrícolas em áreas ao longos 

da rede rodoviária nordestina: 

 

A representação das forças armadas tomou conhecimento do 

anteprojeto de Lei de Irrigação que tem como objetivo principal 

regular o uso da terra e da água nas áreas de irrigação do Nordeste. 

Cabe-me, inicialmente, após estudo detalhado do assunto em apreço, 

dar todo o apoio no sentido de aprovar esta lei, que procura, de modo 

justo e humano, estabelecer as bases para o arrendamento da terra, 

principalmente quando beneficiada por obras públicas e irrigação. 

Com essa corajosa e oportuna iniciativa, dá-se o primeiro passo para 

criar verdadeiramente a base indispensável à expansão industrial que 

se pretende levar a cabo no Nordeste e, até o presente momento, 

deixada inexplicavelmente de ser levada em consideração. Esta lei há 

de sofrer contestações e talvez mesmo forte oposição, porque virá 

modificar, em parte, os alicerces econômicos da região nordestina e, 

sobretudo, porque virá atingir a uma poderosa classe de grandes 

proprietários de terras. (LIMA, apud LIMA, 2009, p. 227) 

 

Embora a necessidade de mudanças na estrutura fundiária fosse apontada como 

medida essencial para o desenvolvimento regional é de se considerar que mesmo as 

propostas apresentadas pela instituição e, em certo momento, defendidas pelas Forças 

Armadas, não visavam alterar substancialmente as estruturas sociais e econômicas 

historicamente estabelecidas. Antes, demonstravam que a intelligencia brasileira, ligada 

a setores dominantes, buscava, por meio de reformas, aplacar os anseios populares, 

dentro de limites ainda muito definidos, como atestam as palavras de Francisco 

Oliveira
3
 que, em 1961, quando substituía provisoriamente Celso Furtado, na 

presidência do Conselho Deliberativo, referindo-se à polêmica gerada pela proposta de 

uma incipiente reforma agrária: “o que é que se pretende destruir, quando o plano visa a 

melhorar as condições para aumentar a produtividade açucareira. Não pode ser um 

preconceito da Sudene [contra a cana-de-açúcar], pois a reforma agrária é um clamor 

nacional” (OLIVEIRA apud LIMA, 2009, p.241-242). 

O agravamento das crises econômicas e políticas no Brasil deixou evidente a 

ineficácia das propostas de superação do subdesenvolvimento por meio de ações 

impostas pelo Estado capitalista. As principais críticas recaíam sobre dois pontos 

básicos: primeiro, a desconsideração dos fatores sociais, tais como os conflitos de classe 

ou, ainda, as condições impostas pelo capital à sociedade em seu processo de espoliação 

                                                 
3
 Tanto o depoimento do coronel Afonso Albuquerque Lima quanto o de Francisco de Oliveira constam 

em atas do Conselho Deliberativo da SUDENE, documentos que serviram de fonte para a pesquisa de 

Marcos Lima (2009), aqui referenciada. 
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econômica do trabalho; o outro refere-se ao próprio desgaste das teorias que tentavam 

superar as desigualdades regionais por meio de reformas econômicas das sociedades 

capitalistas e não estruturais. 

Não é nosso objetivo aprofundar um debate mais amplo sobre os problemas 

vivenciados pela SUDENE no processo de implantação de uma política de integração e 

desenvolvimento industrial nacional, mas sim, apontar para as concepções correntes em 

meados do século XX sobre os conceitos de região e regionalização, destacando nesse 

quadro o tratamento dispensado ao Nordeste.  

A condição de subdesenvolvimento da economia nordestina, aliada às 

características de seu clima e solo, serviram, em muitas ocasiões, como fundamentos de 

discursos políticos regionalistas, na busca de recursos financeiros, que acabavam sendo 

utilizados para o atendimento de interesses privados das elites regionais, o que 

perpetuava não só o estado de dependência econômica da região, mas principalmente 

agravava as precárias condições de vida de milhões de nordestinos. 

A regionalização defendida pelo pensamento furtadiano tinha um viés 

econômico mais visível do que uma perspectiva geográfica, mesmo assim, refletia os 

conceitos vigentes na New Geography que, segundo Bezzi, dimensionava a 

regionalização como um processo de desenvolvimento industrial, cujo objetivo “é  

difundir a tecnologia, para que os benefícios da industrialização sejam usufruídos, e 

valorizadas as reservas de recursos humanos e naturais do país” (2004, p.148). As 

medidas que a SUDENE buscou implantar, pretendiam ampliar uma rede viária, 

estancar o processo migratório que afetava fundamentalmente a produção agrária da 

região, reter os investimentos e o capital na (re)produção do sistema econômico local. 

Porém, não suplantou os interesses particulares dos estados e municípios e, 

principalmente, por ter sido essencialmente reformista, preservando as estruturas que 

excluíam as populações pobres do campo e das cidades das benesses de um 

desenvolvimento social.  

As análises apresentadas como críticas à atuação da SUDENE, também podem 

ser atribuídas à própria New Geography, que se voltando à teorização econômica e à 

planificação dos espaços geográficos, perdeu de vista o elemento humano; ao 

quantificar e delimitar abstratamente as regiões, não foi capaz de vislumbrar as 

contradições que os conflitos sociais delineavam nesses mesmos espaços. Foi na década 

de 1970 que essas críticas perfilam novos horizontes analíticos, traçados agora em uma 
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multiplicidade de perspectivas, desde as abordagens marxistas até aquelas que inserem 

no debate sobre o conceito de região e regionalização um conteúdo cultural, político e 

mesmo antropológico, criando o que Moraes chama de “mosaico de orientações 

metodológicas, bastante variado: estruturalistas, existencialistas, analíticos, marxistas 

(em suas várias nuances), ecléticos etc. Aqui a unidade se esvanece, mantendo-se, como 

único traço comum, o discurso crítico” (MORAES, 1984, p.126-127).  

 Novas temáticas são incorporadas aos estudos desse período, tais como as 

desigualdades sociais, a fome, a miséria, as favelas tornando o conhecimento geográfico 

um laboratório científico que buscava desvelar a concretude das realidades sociais. 

Porém, não bastava denunciar as desigualdades sociais, era necessário que o 

conhecimento científico fosse um instrumento efetivo de sua transformação. Por sua 

vez, essa ampliação dos horizontes analíticos rompia definitivamente com os 

paradigmas tradicionais e com a busca da suposta neutralidade científica. 

 É nesse contexto que Lacoste lança seu livro A Geografia isso serve, em 

primeiro lugar, para fazer a guerra (2008), em que denuncia o uso dos conhecimentos 

geográficos pelas elites, como meios de dominação física, econômica e social. Para 

romper essa dominação, era necessário que as pessoas comuns se apropriassem dos 

meios para a compreensão do espaço que ocupam, relacionando os lugares que 

reconhecem cotidianamente, ou seja, em uma escala particularizada, com outros lugares, 

em outras escalas, como apontam as palavras do autor: 

  

é preciso fazer com que as pessoas compreendam que, quando elas 

estão num lugar, elas não estão num único compartimento, numa 

única "região". Esse local diz respeito a um grande número de 

conjuntos espaciais muito diferentes uns dos outros, tanto do ponto de 

vista qualitativo como por sua configuração (...) se num dado lugar 

não se está num só compartimento mas se ele diz respeito a um grande 

número de conjuntos espaciais, é preciso estar atento a cada um deles 

e saber que estamos inscritos em configurações espaciais muito 

diferentes, a respeito das quais é preciso fazer prova de vigilância. (...) 

Não se trata mais de "ler simplesmente no grande livro aberto da 

natureza, mas é preciso manipular todo um instrumental conceitual 

(mais ou menos eficaz ou defeituoso) para que se revelem, pouco a 

pouco, realidades que não aparecem "a olho nu" (LACOSTE, 2008, 

p.111) 

 

Essa tendência de crítica e redefinições também está presente nos estudos 

regionais que Bezzi agrupa de forma interessante, considerando direcionamentos: “(a) 
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resposta local aos processos capitalistas; (b) foco de identificação cultural e (c) meio de 

interação social” (2004, p. 249). Assim, na primeira linha analítica, a ênfase dos estudos 

estaria no entendimento das relações de produção e reprodução capitalista. Esses 

estudos, segundo a autora, teriam a predominância das orientações marxistas; O 

segundo grupo privilegiaria os aspectos culturais e de construção de identidades por 

meio de apropriações simbólicas dos espaços regionais, tendo por base teórica a 

fenomenologia; por fim, o último grupo de trabalhos centralizaria suas abordagens nas 

narrativas políticas que integram os territórios, as sociedades e as instituições. 

Como toda classificação, a proposta apresentada por Bezzi (idem) tem um 

objetivo de melhor expor as complexas tendências de análises acerca das realidades 

regionais, sem que isso signifique simplificar o pensamento dos diversos pesquisadores 

analisados pela autora, a exemplo de Lipietz, Oliveira, Santos, Frémont, Tuan, entre 

outros. Porém, não utilizaremos sua classificação por compreendermos que não existe 

uma diferenciação epistemológica entre a geografia humana e a geografia cultural, 

sendo essa fragmentação uma atomização de uma realidade social mais ampla, integrada 

e dinâmica. Na nossa concepção, a Geografia cultural é um dos campos da Geografia 

humana, assim como a Geografia política, Geografia urbana, a Geografia da percepção, 

essa fenomenológica, entre outros. Para Lencioni, essa tendência à fragmentação do 

pensamento científico é uma das marcas da pós-modernidade que, buscando valorizar as 

subjetividades e os particularismos, pode levar à perda de uma visão mais global da 

realidade. Assim,  

 

A obsessão pela desconstrução pós-moderna e a atomização dos 

estudos pode conduzir a uma perspectiva fragmentadora da realidade, 

na qual fica estabelecida um autonomia, bastante diferente das idéias 

de diferenciação e de interdependência das partes de um todo. A idéia 

de fragmentação isolada da noção de homogeneização e 

hierarquização pode acabar comprometendo a compreensão da 

realidade que, cada vez mais, se apresenta como um conjunto disjunto, 

desigual e não harmônico” (LENCIONI, 2009, p,188) 

 

A Geografia Crítica surge como uma oposição à Geografia Moderna e à New 

Geography que, embora tenha se voltado ao estudo das desigualdades econômicas 

existentes nas várias regiões mundiais, não considerava os fatores sociais nessas 

análises. Segundo Corrêa (1986), os primeiros trabalhos ligados à Geografia Crítica 

inovaram ao introduzir novos conceitos e parâmetros analíticos lançando o olhar sobre 
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realidades pouco estudadas anteriormente como os problemas da exclusão social de 

grandes parcelas da população, tanto nas cidades quanto no campo, as relações 

estabelecidas entre as instituições políticas e sociedade, entre outras temáticas. Todas 

essas abordagens tiveram como um elo unificador a utilização do arcabouço teórico 

marxista, apresentando novos conceitos de região e de regionalização. Dentre os autores 

brasileiros que se dedicaram a essa nova construção teórica, destacamos as 

contribuições de Oliveira (1987), Santos (1986) e Corrêa (1986), que apresentaremos 

brevemente a seguir. 

Em seu livro Elegia para uma Re(li)gião, cuja primeira edição data de 1978, 

Oliveira (idem) discute a questão regional inserida em um debate sobre a própria 

expansão do capitalismo no Brasil. Para o autor, processos históricos específicos 

interligaram as várias regiões do país às estruturas capitalistas internacionais e, portanto, 

ao se discutir a expansão desse sistema econômico no Brasil, é importante que se 

considere essas idiossincrasias locais. 

Portanto, a construção do conceito de região para Oliveira não está dissociado de 

um estudo mais amplo e deve levar em consideração os processos de implantação do 

capitalismo nacional e o papel que o Estado exerceu nessa implantação. Para tanto, o 

autor toma como marco teórico a divisão desigual do trabalho, em que as diferenciações 

regionais são fruto das “contradições postas e repostas exatamente pelas formas 

diferenciadas de reprodução do capital e das relações de produção” (idem, p. 30).  

Nesse processo de constituição capitalista nacional, o Estado teve um papel 

fundamental de integrador das regiões do país, buscando homogeneizar seu 

desenvolvimento econômico por meio de ações planejadas, a exemplo da criação de 

instituições de fomento regionais, como a SUDENE, já discutida anteriormente; Esse 

Estado, embora se apresente sob uma aura de neutralidade, assume posicionamentos 

políticos claros, beneficiando a expansão capitalista e minimizando os impactos que os 

conflitos sociais poderiam causar. 

Porém, se para Oliveira os processos históricos que demarcaram as 

regionalizações, são flagrantes, há igualmente uma tendência ao desaparecimento dessas 

diferenças regionais, em função da própria constituição do sistema capitalista que busca 

homogeneizar os processos produtivos e suas áreas de influência. As diferenças 

regionais seriam substituídas por diferenças de áreas de atividades produtivas, em um 

sistema uniforme de produção. 
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Dessa forma, o conceito de região que é apresentado por Oliveira, está associado 

a uma reflexão sobre a formação histórica do capitalismo brasileiro e representa as  

percepções que os grupos sociais e suas instituições fazem sobre essa evolução histórica 

do país. Para ele, a região é o espaço da reprodução do capital e “por conseqüência uma 

forma especial da luta de classes, onde o econômico e o político se fusionam e assumem 

uma forma especial de aparecer no produto social e nos pressupostos da reposição” 

(idem, p.29).  

Lencioni aponta a importância da obra de Oliveira e sua influência sobre os 

pesquisadores brasileiros, especialmente pelo fato de o autor ter relacionado a análise 

regional ao “processo de valorização do capital com sua mobilidade espacial, além de 

ter discutido com muita propriedade a dimensão política envolvida na questão regional” 

(2009, p.172). Porém, aponta que as principais críticas que recaem sobre o pensamento 

de Oliveira, estão fundadas na desconsideração dos aspectos culturais e na tendência do 

autor em supor que uma homogeneização das relações de produção conduziria ao 

desaparecimento das diferenças regionais, fato esse que, efetivamente, não se 

concretizou. 

Milton Santos (1986) parte do mesmo pressuposto utilizado por Oliveira, de que 

o capitalismo internacional, inserido no contexto nacional, promove uma divisão interna 

do trabalho, criando uma especialização entre as diferentes regiões do território que, por 

sua vez, se integram de forma desigual e combinada. 

Porém, essa integração, para que se efetue, exige a ocorrência de dois fatores: o 

primeiro, de ordem histórica, consiste no estabelecimento de equipamentos sociais e 

estruturas produtivas capazes de possibilitarem trocas comerciais efetivas, mesmo que o 

caráter subsidiário de uma das regiões não consubstancie um fator de impulsão 

econômica significativa, em nível nacional; o segundo refere-se ao estabelecimento no 

país de regiões que possam exercer a função de polos econômicos mediadores das 

relações entre o capitalismo internacional e as regiões periféricas,  

 

A região se definiria, assim, como o resultado das possibilidades 

ligadas a uma certa presença, nela, de capitais fixos exercendo 

determinado papel ou determinadas funções técnicas e das condições 

do seu funcionamento econômico (...). Pode-se dizer que há uma 

verdadeira dialética entre ambos esses fatores concretos, um 

influenciando e modificando o outro” (SANTOS, 1985, p.57) 
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Não é suficiente apenas identificar áreas de maior ou menor desenvolvimento 

econômico, é antes necessário fazer um estudo histórico dessas regiões a fim de 

identificar as marcas que as sociedades deixaram no espaço geográfico e quais respostas 

foram construídas no processo de enquadramento da região nas redes internacionais de 

expansão capitalista. Da mesma forma, é também importante que se tenha uma visão 

panorâmica que compreenda como os processos de globalização são absorvidos pelas 

realidades regionais mais tradicionais. 

Corrêa (1986) constrói seu conceito de região a partir de reflexões acerca da “lei 

do desenvolvimento desigual e combinado” proposta por Lenin e Trotsky, no ensaio 

Balanço e perspectivas, escrito em 1906, em que buscava explicar as contradições 

econômicas e sociais existentes nos países periféricos ou dominados pelo imperialismo 

e, especialmente, o processo de inserção da Rússia no quadro do desenvolvimento 

capitalista internacional.  

Segundo Löwy (1995), o pensamento trotskista pressupõe que as sociedades 

possuem ritmos de desenvolvimento e processos históricos singulares, porém 

interligados, uma vez que as sociedades que alcançam estágios superiores de 

organização, são capazes de impor seu domínio, direta ou indiretamente, a outros 

grupos sociais menos desenvolvidos. Mesmo as comunidades que, aparentemente, 

encontravam-se isoladas em um universo particular, de fato, estão interligados aos 

centros mais dinâmicos, por fatores de dependência que ora são predominantemente 

econômicos, ora políticos ou mesmo culturais, mas que sempre deixarão marcas nas 

suas memórias históricas.  As inter-relações entre as sociedades, no entanto, fundam-se 

nos aportes estruturais que cada uma possui, limitando a capacidade das sociedades 

dependentes de absorverem e reproduzirem as inovações impostas pelos centros 

dominantes.  

A lei do desenvolvimento desigual e combinado foi apresentada por Trotsky 

para explicar os impactos exercidos pelo desenvolvimento capitalista europeu 

(internacional) sobre a Rússia, que ainda vivia a fase inicial de sua acumulação 

capitalista. Sob essa ótica, o capital monopolista internacional criava uma discrepância 

no progresso econômico do país, uma vez que levava a Rússia a avançar em 

determinados setores da economia, sem que houvesse um aporte social interno capaz de 

manter os progressos obtidos pelo incremento tecnológico e econômico do país. 

Estabelecia-se a dependência entre a sociedade russa e os polos capitalistas europeus, 
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que passavam a disponibilizar e consumir parte dos recursos necessários ao 

desenvolvimento russo. Essa interdependência favorecia o capitalismo internacional 

mais dinâmico e, portanto, hegemônico, levando a Rússia a conviver com todas as 

contradições de um progresso econômico setorizado e precoce, dissonante com a 

evolução de suas forças e estruturas produtivas. 

Os limites impostos pelos centros dominantes às economias dependentes 

consistem, portanto, no fato dessas sociedades, ainda em processo de formação, não 

conseguirem completar todas as etapas de seu desenvolvimento social, tendo de 

conviver com o peso de avanços tecnológicos e econômicos sob precárias estruturas 

sociais. É essa dicotomia que reproduz a dependência, mas que pode paralelamente, 

segundo Trotsky, lançar as bases de processos revolucionários de contestação à 

dominação capitalista e de reordenação política das sociedades em desenvolvimento:  

 

A desigualdade do ritmo, que é a lei mais geral do processo histórico, 

manifesta-se com o máximo de vigor e de complexidade nos destinos 

dos países atrasados. Sob o açoite de necessidades exteriores, a vida 

retardatária é constrangida a avançar por saltos. Desta lei universal da 

desigualdade dos ritmos decorre uma outra lei que, na falta de uma 

denominação mais apropriada, chamaremos lei do desenvolvimento 

combinado, no sentido da reaproximação de diversas etapas, da 

combinação de fases distintas, do amálgama de formas arcaicas com 

as mais modernas (TROTSKY apud LÖWY, 1995, p.77). 

 

 Analisando as realidades regionais e os processos de regionalização, Corrêa 

(1986) destaca a pertinência em aplicar-se a lei do desenvolvimento desigual e 

combinado para compreender os processos de diferenciação de áreas tanto em escala 

mundial, estabelecendo as dependências entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos; 

mas também no interior dos próprios países dependentes, onde zonas de progresso 

econômico e tecnológico convivem com áreas de dependência social. No entanto, há de 

se ressaltar, que o dinamismo histórico, e os próprios interesses capitalistas 

internacionais, também exercem influência sobre esses processos de diferenciação 

regional, alternando, de acordo com os contextos de cada época, as zonas de irradiação 

e dependência econômica. 

Ao nos referirmos à região Nordeste, podemos constatar que a própria inserção 

do Brasil nos processos capitalistas internacionais foi suficiente para impulsionar 

economicamente a região, na fase inicial da colonização portuguesa, como para impor 

uma condição de estagnação da região em fases posteriores da história do país. Segundo 
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Corrêa, a região deve ser apreendida em sua concretude, como um feixe de “múltiplas 

determinações (...) sobre um quadro territorial já previamente ocupado, caracterizado 

por uma natureza já transformada, heranças culturais e materiais e determinada estrutura 

social e seus conflitos.” (1986, p.46) 

 

2.1.3. A geografia cultural e os novos olhares sobre o conceito de região 

 

Questões culturais sempre fizeram parte das preocupações dos geógrafos, 

independentemente de sua filiação epistemológica, mas foi em meados do século XX 

que essas questões adquiriram uma centralidade na Geografia, tendo nos trabalhos 

desenvolvidos por Carl Sauer (1889-1975) as primeiras sínteses que enfatizavam a 

importância cultural na produção social do espaço geográfico (CÔRREA, 2001a).  

 Professor na escola de Berkeley, Sauer dedicou-se inicialmente à observação do 

processo de ocupação do Oeste americano e seus impactos sobre o meio ambiente. 

Considerando uma ampla gama de fatores incidentes sobre as transformações ocorridas 

naquele território, Sauer concluiu que o homem não respondia apenas de forma 

adaptativa ao meio que o circundava, mas imprimia nestas ações que o transformavam 

essencialmente. A partir dessa perspectiva analítica, foi possível confrontar tanto as 

experiências de vida dos grupos de colonizadores brancos que invadiram e impuseram-

se à região, quanto também da cultura e dos meios de vida de grupos nativos, que já 

tinham impresso nas paisagens locais as marcas de suas próprias sociedades (CORRÊA, 

2001a). 

 Nas primeiras décadas do século XX, suas ideias não só foram fundamentais 

para a guinada cultural no seio dos estudos geográficos, como criaram um padrão para 

as pesquisas que posteriormente foram realizadas. Dentre os campos que mais 

representaram os interesses de Sauer e seus discípulos, cinco destacaram-se “cultura, 

área cultural, paisagem cultural, história da cultura e ecologia cultural, tratando tanto de 

objetos materiais quanto imateriais da cultura. Cada um desses temas associa-se a 

inúmeros objetos empíricos, estando entrelaçados entre si” (CORRÊA, 2001a, p.19). 

Reportando-se a Mikesell, reforça a ideia de que homem/paisagem transformam-se 

mútua e continuamente, deixando “a história de um povo evoca sua instalação em uma 

paisagem, seus problemas ecológicos e seus concomitantes culturais” (Mikesell apud 
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Corrêa, 2001a, p. 19), ou seja, o homem responde às condições naturais, deixando as 

marcas de sua existência, mas também é transformado por esse meio natural, na forma 

objetiva da produção de sua existência e na construção de suas representações 

socioculturais. 

 Segundo Corrêa (2001a), a obra de Sauer representou um momento de reflexão 

acerca das tendências analíticas positivistas, especialmente do determinismo natural, 

que sujeitavam o homem às condições ambientais. As críticas elaboradas pela escola de 

Berkeley buscavam demonstrar que o meio ambiente não define os limites ao 

desenvolvimento social, antes, tem suas feições constantemente transformadas pelas 

ações sociais. Em outras palavras, as relações homem/natureza são complexas e 

demarcam a tendência do homem em ressignificar o mundo ao seu redor, de tal forma 

que cada geração transmita às gerações futuras um estilo estético, e uma ética capazes 

de amalgamar as tradições e as memórias históricas às permanentes atualizações 

realizadas pelos grupos sociais. Dessa forma, a cultura torna-se o ponto central da 

pesquisa geográfica; assim como os métodos de observação e análise antropológicos 

constituíram-se em importantes arcabouços dos estudos da Geografia cultural.  

 Wagner (2000) ressalta que são muitas as definições para o conceito de cultura, 

variando desde seu atributo à condição de humanidade até expressão de 

comportamentos coletivos e individuais. Porém, a cultura interessa particularmente à 

Geografia na condição de vínculo que estabelece entre o homem e o espaço que habita. 

Assim, a cultura só adquire um significado para a Geografia em função das múltiplas 

reiterações e trocas simbólicas que especificam e sedimentam os modos e meios de vida 

de cada grupo social. Dessa maneira, a delimitação de uma área cultural exige a 

compreensão de fatores inerentes à produção da vida humana, dos avanços 

tecnológicos, da maneira como o homem se apropria dos recursos naturais, e dos 

impactos que suas ações provocam no meio ambiente. São temas de difícil 

especificação e que, muitas vezes, se tornam visíveis em um sentido de exclusão, 

quando percebemos que as sociedades tendem a efetivar ou negar determinadas 

realizações sociais. 

Nos anos de 1970, os estudos realizados segundo os moldes preconizados por 

Sauer, começaram a ser questionados, o que colocou a temática da Geografia cultural, 

mais uma vez, em evidência. Corrrêa (2001a) ressalta o fato de que as críticas aos 

trabalhos da escola de Berkeley, apontavam para o fato de que eram desconsiderados 
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fatores não culturais enquanto elementos transformadores do meio ambiente; ou ainda, 

que as análises privilegiavam temas relacionados às etnias, classes sociais, religiosidade 

e linguística, o que acabava por empobrecer a complexidade da realidade social. Porém, 

as críticas mais contundentes recaíram no fato de que muitos dos estudos da área 

atribuíam à cultura uma condição reificada, retirando-lhe a condição de expressão e 

produção social. A valorização de aspectos culturais, por si mesmos, desvinculados das 

condições sociais levaram a uma omissão dos conflitos sociais e ao reconhecimento da 

realidade como um processo evolutivo e sem rupturas (CORRÊA, 2001a). 

Embora muitas das premissas da Geografia Cultural tenham sido questionadas, 

os anos de 1970/1980 também representaram um revigoramento em relação aos debates 

travados tanto em torno de questões culturais quanto às temáticas regionais. A tendência 

revisionista do período deveu-se ao avanço dos processos de globalização e as 

contradições que o caracterizam. Embora a globalização tente impor uma 

homogeneização em todas as esferas da produção e das representações sociais, também 

procede a uma regionalização do espaço mundial, acentuando, na mesma proporção, a 

diferenciação das áreas produtivas e de suas características quer sociais quer culturais. 

Esses movimentos encontram-se articulados compondo uma realidade mundial e local 

articulada. Na concepção de Corrêa, o que melhor expressa essa dinâmica é a imagem 

de mosaicos na qual 

 

a fragmentação articulada que caracteriza a globalização é mais 

complexa, implicando na afirmação de múltiplos mosaicos que se 

acham irregularmente superpostos. E organizados espacialmente de 

tal modo que, dependendo do ângulo de nossa análise, 

privilegiamos apenas um dos múltiplos mosaicos superpostos. Isto 

é possível porque as diferenças espaciais podem ser descritas pela 

figura de um complexo caleidoscópio que já estava se formando a 

partir da segunda metade do século XIX. (CORRÊA, 2001b, p. 

190) 

 

Os anos de 1970/1980 como um período de revigoramento do debate regional, 

que passou a ser analisado segundo três diferentes abordagens: a primeira destaca a 

influência da Geografia crítica no direcionamento dos estudos regionais que discutem a 

regionalização enquanto respostas locais à globalização capitalista; a segunda identifica 

os processos de regionalização à construção de identidades culturais; e por fim, uma 
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terceira tendência avalia a região enquanto meio de interação social, reforçando os 

aspectos políticos incidentes em sua constituição (CORRÊA, 2001b e BEZZI, 2004). 

Dentre essas três possibilidades analíticas, interessa-nos especialmente aquela 

que relaciona os processos de regionalização à constituição de identidade culturais. 

Nessa perspectiva a problemática sustenta-se em paradigmas humanísticos, tais como a 

percepção do homem enquanto agente produtor dos contextos sociais e das 

representações que ensejam. A diferenciação regional está atrelada à vida daqueles que 

a habitam e a ela vinculam-se aos espaços geográficos, muitas vezes por laços afetivos, 

ressignificando suas paisagens e delimitando seus contornos espaciais. 

A apropriação objetiva e simbólica dos espaços regionais permite o 

estabelecimento das diferentes identidades, que “ultrapassa a considerações daqueles 

que a observam. Ela [a região] é apropriada e vivida por seus habitantes e diferencia-se 

das demais, ou seja, o espaço fornece a identidade do grupo social nele existente” 

(BEZZI, 2004, p.232). Para essa perspectiva, tanto as condições espaciais quanto os 

elementos de sua representação simbólica influem na construção das identidades 

coletivas. Nessa perspectiva, elementos da fenomenologia, do existencialismo e da 

hermenêutica são utilizados como instrumentos de compreensão das realidades 

espaciais em suas temporalidades, reforçando a percepção das múltiplas possibilidades 

de apreensão da realidade regional. 

2.2. Nordeste: uma história sobre a região 

2.2.1. Representações sobre o Nordeste: uma primeira aproximação 

 

O delineamento da região Nordeste corresponde a múltiplos e complexos 

processos de domínio territorial e conformação social. Fatores econômicos e 

socioculturais têm incidido, ao longo do tempo, sobre um espaço geográfico, alterando 

suas feições, atribuindo-lhes singularidades e, igualmente, sofrendo as ações desse 

espaço geográfico.   

Embora muitos contestem os estudos regionais, as discussões sobre essas 

temáticas adquirem significado, na perspectiva de um permanente movimento de 

revisão historiográfica acerca da formação do Estado e da nação
4
 brasileiros e dos 

                                                 
4
 Os conceitos de Estado, nação e pátria assumiam ao longo do tempo diferentes significados. Em uma 

interpretação superficial, o Estado associa-se à ideia de ordenamento político-administrativo, enquanto as 



62 

 

caminhos trilhados pelos diversos atores sociais na sua configuração. É notória a busca 

de sínteses empreendidas por diversos intelectuais que, desde Vanhagen, tentam 

compreender as idiossincrasias da nossa história, procurando na colonização portuguesa 

elementos fundantes das identidades nacionais
5
. Nesse sentido, Martins (1990) aponta 

para o fato de que as questões regionais, e particularmente aquelas referentes à realidade 

nordestina, sempre estiveram na pauta dos debates acadêmicos: ora no âmbito da 

história política e econômica, ora expondo os conflitos de classes, com destaque para os 

interesses das camadas populares.  

Ainda segundo Martins, os estudos que focalizam a regionalidade na 

historiografia nacional podem, em geral, ser agrupados em duas vertentes analíticas: 

uma, de caráter conservador, privilegiava o estudo das ações das elites regionais no 

sentido de serem contempladas no interior do aparelho estatal; vertente esta que realça 

um discurso de dependência econômica das regiões periféricas em relação aos centros 

de poder, assim como as medidas de planejamento estatal sobre o território brasileiro. A 

segunda vertente, de conteúdo progressista, procura “denunciar o discurso regionalista 

como um discurso ideológico do Nordeste, desmascarando-o e expondo a natureza de 

classe a ele subjacente” (Idem, p.55). O autor destaca, nessa linha investigativa, que tem 

Francisco de Oliveira como seu maior expoente, a contestação das abordagens 

econômicas que contrapõem periferia-centro, comuns até a década de 1960. Embora 

tecendo críticas ao tratamento polarizado das questões regionais, esses estudos 

acabaram por circunscrever o fenômeno da regionalização à fase de desenvolvimento 

capitalista, na qual a economia nacional voltava-se exclusivamente para os mercados 

internacionais, ressaltando uma tendência em afirmar o desaparecimento das fronteiras 

regionais à medida em que o capitalismo monopolista fosse se impondo como força 

homogeneizadora na economia e nos instrumentos de Poder. 

Fazendo uma crítica a essas perspectivas de análises, Martins chama a atenção 

para duas importantes omissões percebidas nesses trabalhos e que colocam em questão 

seus pressupostos teóricos: a primeira se refere ao fato de que esses estudos não levaram 

                                                                                                                                               
concepções acerca da nação e da pátria ligam-se à filiações subjetivas e de construção de identidade 

coletivas. Porém, mesmo essas definições tornam-se insuficientes para explicarem as dinâmicas históricas 

que permeiam os processos de constituições dos Estados modernos. A fim de um maior aprofundamento 

sobre a questão sugere-se a consulta de literatura específica sobre o tema, com destaque para os textos de 

Eric Hobsbawm (1990), István Jancsó (2001) e Eduardo Scheidt (2006), dentre outros. 
5
 Jancsó (1999) aponta para a existência de diferentes identidades coletivas no Brasil, desde sua 

colonização, relacionando esse conceito às maneiras como cada comunidade sintetizava e expressava suas 

expectativas em relação ao passado, presente e futuro de suas existências. 
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em consideração os processos de heterogeneização dos espaços regionais, o que negaria 

as “condições de vida e luta das classes trabalhadoras situadas em espaços periféricos da 

acumulação capitalista no interior da formação social brasileira” (MARTINS, 1990, p. 

63). Para o autor, o reconhecimento dos processos de 

homogeneização/heterogeneização é fundamental para a compreensão da existência não 

de um “Nordeste” ideológico, mas de vários “Nordestes (...) como histórias e como 

estruturas sócio-políticas e econômicas” (Idem).  

A segunda omissão, apontada pelo autor, refere-se à falta de estudos que 

relacionem as economias regionais ao desenvolvimento do mercado interno, fato que 

levou à “ideia de que o Brasil até os anos cinqüenta era formado por ‘ilhas’ econômicas 

voltadas para fora do país, com escassas ligações internas, o que é incorreto”(Idem, p. 

63). Em seu texto, o autor ressalta a necessidade de pesquisas que transponham os 

limites dessas teorias, aqui resumidamente expostas, apontando para uma discussão 

mais ampla sobre os processos da apropriação socioeconômica do território brasileiro. 

A partir dessa breve visita ao texto de Martins (idem), percebemos que a 

produção científica nacional sobre as temáticas regionais concentravam-se, até os anos 

de 1970, em abordagens políticas e econômicas. Essa tendência pode ser atribuída aos 

questionamentos que a própria história propunha aos pesquisadores, uma vez que, 

naquele período, o enfretamento dos acontecimentos decorrentes do Golpe Militar, e das 

mobilizações populares a favor da redemocratização, também perpassavam os trabalhos 

acadêmicos. 

Coincidindo parcialmente com as conclusões feitas por Matins (1990), para Sena 

(2003), além das duas abordagens expostas anteriormente, há uma terceira tendência 

que reivindica o reconhecimento das singularidades regionais por meio do desvelamento 

de representações e simbologias constituídas no processo de conformação do Estado e 

da nação brasileiros. Essas análises enfatizam a discussão de temas de cunho cultural 

e/ou social, voltando-se a aspectos tais como a construção de uma identidade nacional, 

da conservação das tradições locais, ou ainda das expressões culturais regionais e 

regionalistas.  

Para a autora, a intelectualidade brasileira consolidou um entendimento dualista 

sobre o Brasil, presente em diferentes gêneros narrativos – obras literárias, científicas e 
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ensaios
6
, fixando uma imagem do país cindido em dois: um país do desenvolvimento e 

do progresso, outro da estagnação econômica e do atraso; um país do futuro, outro do 

passado; um país conservador e apegado às tradições, outro inserido em um contexto de 

modernidade, mutável, dinâmico e flexível.  

Essas representações estão presentes na literatura desde o século XVIII e 

realçam os antagonismos existentes entre sínteses que visam à compreensão de um 

ethos nacional, em contraposição às diversidades de cada uma das regiões do território 

brasileiro. Para Sena (2003), no entanto, há uma preponderância de interpretações que 

sinalizam o interesse da intelectualidade nacional em compreender os processos de 

continuidade que garantiram ao Brasil a unidade, tanto em termos territoriais quanto 

políticos e culturais; e não só no âmbito de um debate histórico, mas sob vários campos 

do saber, a exemplo dos estudos geográficos e mesmo antropológicos, que centraram 

suas atenções em temas tais como a integração nacional.   

Vale ressaltar que essa preocupação, longe de ser exclusivamente científica, está 

entranhada na própria estrutura político-administrativa do país, expressando-se como                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

formas e meios de garantirem uma gradual e constante centralização política. Assim, 

apesar da autonomia implícita à própria produção intelectual, as pesquisas científicas 

não estiveram definitivamente dissociadas dos interesses governamentais. A fim de 

melhor conhecer, descrever, interpretar e atuar junto às diversas realidades existentes no 

território brasileiro, diversos projetos receberam financiamento estatal para sua 

execução. Nas palavras da autora, 

 

No Brasil, os cientistas sociais participaram do processo de construção 

da nação por meio do compromisso político com os temas da 

integração social e ideológica e o processo de integração territorial foi 

assumido principalmente pelo Estado. Entre 1892 a 1930, várias 

comissões de geólogos, engenheiros e geógrafos percorreram o 

interior do país, mapeando, investigando e construindo redes de 

comunicações entre as regiões. Embora o Brasil já tivesse sido 

demarcado geográfica e politicamente desde a colônia, essas 

comissões ajudaram a construir a nação como unidade geográfica. 

(SENA, 2003, p.44) 

 

                                                 
6
 É importante verificar que as representações dualistas do Brasil também estão presentes em textos 

jornalísticos. Caravelas (2006) em sua tese de doutorado, cujo título é Imagem do Nordeste no jornalismo 

no contexto dos anos 70 e 80, através de fotografias e textos do jornal do Brasil, reflete sobre o papel da 

imprensa nacional na construção de imagens e referências acerca do Nordeste, demarcando os contrastes 

e contradições que perpassam as realidades nordestinas. 
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 Sem dúvida, a atenção dispensada à integração nacional 
7
 constituiu-se em tema 

central tanto para a historiografia quanto para os estudos geográficos, nas primeiras 

décadas do século XX. Em artigo publicado na Revista Brasileira de Geografia, 

Guimarães (1941) já destacava a importância de se conhecer melhor as singularidades 

do Brasil, apontando para a necessidade da elaboração de mapa nacional regionalizado, 

baseado em critérios naturais, ou seja, nas características físicas típicas das regiões do 

país.  

Esta preocupação, antiga e partilhada por muitos intelectuais, gerou inúmeras 

propostas de divisões regionais. A título de exemplo, Guimarães (idem) refere-se em 

seu texto a Martius que, em 1843, em seu célebre trabalho Como se deve escrever a 

História do Brasil, apresentava a proposta de uma divisão regional baseada em aspectos 

geográficos e históricos da ocupação territorial: “Martius pode ser assim considerado 

como um precursor da idéia da divisão regional para fins didáticos em nosso país” 

(idem, p. 343).  

Dentre os muitos estudos sobre as divisões político-administrativas do território 

brasileiro, cerca de oito propostas se destacaram, como demonstra o quadro (Figura 1), 

elaborado por Guimarães (idem). Para o autor, a disparidade de critérios utilizados na 

configuração dos limites regionais acabou por dificultar a reunião de regiões 

possuidoras de um mesmo padrão geográfico, principalmente nas áreas onde eram 

encontradas extensas áreas de transição, cujas variações climáticas, botânicas e mesmo 

geológicas não demarcavam limites precisos. Além disso, a busca por fazer coincidir os 

limites regionais e as divisões político-administrativas contribuíam para a distorção de 

dados estatísticos destinados ao uso nos planejamentos estatais.  

É importante observar que, em Guimarães, há, na definição das fronteiras 

regionais, a valorização de critérios científicos, em relação aos de caráter políticos ou 

sociais. Segundo o autor, “o problema fundamental é o da determinação das ‘regiões 

naturais’. Sua solução depende do conhecimento exato do território e também da 

competência dos geógrafos, aos quais cabe interpretar, explicar os fatos geográficos, 

descobrindo conexões que existem entre eles (...) a bem definir os diversos quadros 

naturais, que compõem cada país” (idem, p. 319).  

                                                 
7
 O conceito de integração nacional ganha destaque especialmente após a década de 1940, quando passa a 

ser relacionada aos intercâmbios econômicos entre regiões econômicas mundiais. É um conceito 

amplamente utilizado e, por isso, portador de múltiplos significados, porém, sempre se encontra associado 

à ideia de intervenção econômica estatal, baseada em planificações. Para uma discussão mais depurada 

sobre as definições desse conceito, reportar-se a Rolim (1994). 
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Figura 1 –Quadro elaborado por Guimarães (1941), apresentando as diversas propostas de 

divisão político administrativas do território brasileiro. 

Fonte: GUIMARÃES, 1941, p. 
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Os aspectos naturais estavam no centro das preocupações do autor, embora este 

tenha alertado, em seu artigo, para a necessidade de considerar-se os impactos que os 

avanços tecnológicos, alcançados pela humanidade, e as dinâmicas sociais impunham às 

relações estabelecidas entre o homem e o meio ambiente. Observação que denota a 

importância que o autor atribuía ao apego do homem em relação aos espaços que 

habitam, assim como o potencial transformador das sociedades sobre os territórios, 

visão esta corroborada pelos debates desenvolvidos na própria produção geográfica 

brasileira, especialmente entre os defensores de uma geografia lablachiana (positivista) 

e outra ratzeniana (determinista). 

A região e os processos de regionalização são aqui compreendidos como 

resultantes da apropriação de um território, o que concretamente exigiu respostas 

apropriadas das comunidades para a superação cotidiana dos obstáculos à sua 

sobrevivência. Os permanentes esforços empreendidos na manutenção da vida social 

fizeram surgir simbologias e representações muito particulares sobre a história e as 

condições de vida em cada localidade – identidades que amalgamavam as vidas 

individuais e coletivas aos contextos de cada época. Portanto, discorrer sobre a 

delimitação do Nordeste nos remete a reflexões em torno das representações  

construídas acerca de uma sociedade espacialmente localizada, cujas dinâmicas sociais 

marcaram com encontros e conflitos a história brasileira. 

 

2.2.2 A questão regional em uma perspectiva econômica 

 

 Pensar uma história econômica sobre o Nordeste pressupõe duas condições 

básicas: primeiramente a necessidade de delimitar uma periodização para essa trajetória, 

uma vez que, acompanhando o processo de constituição do Brasil, desde o período 

colonial até a atualidade, a história regional também foi perpassada por diferentes fases; 

por outro lado é importante que se reconheça que a região Nordeste, desde os anos de 

1950, foi tratada como uma questão nacional, decorrente de suas características naturais. 

Esse pensamento determinista criou uma percepção de que a região necessitava de 

permanentes investimentos governamentais para a superação de seus problemas 

econômicos e sociais. Pensamento este que permaneceu vivo durante muito tempo nas 

narrativas sobre a região, servindo de justificativas de inúmeras ações políticas 
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empreendidas pelas elites locais, para a obtenção de benefícios fiscais e financeiros 

destinados à implantação de políticas econômicas para a região. 

 Leonardo Guimarães Neto (1997) apresenta uma periodização composta por três 

fases de desenvolvimento econômico do Nordeste. Cada fase corresponderia a 

diferentes formas como a economia regional articulou-se com os processos que 

afetaram a economia nacional. Essa periodização é bastante elucidativa por permitir 

vislumbrar os momentos de rupturas econômicas que afetaram a economia local, 

deslocando sua economia à condição de dependência de polos industrializados, sediados 

no Centro-Sul do país. 

 Assim, a primeira fase estende-se desde os primórdios da colonização brasileira 

até o início do século XX, quando a cultura cafeeira provoca mudanças na estrutura 

agrária e lança as bases da industrialização e urbanização nacionais. Predomina, então, a 

grande lavoura canavieira exportadora impulsionadora da colonização litorânea 

nordestina e largamente descrita nos trabalhos de reconhecidos intelectuais brasileiros a 

exemplo de Prado Júnior (1987), Furtado (1985), Faoro (1987). A produção da cana-de-

açúcar marcou profundamente a região, impulsionando a empresa colonizadora 

portuguesa, promovendo a ocupação de áreas litorâneas e estabelecendo núcleos 

povoadores relativamente isolados entre si. 

Embora o Nordeste tenha se constituído no polo propulsor da colonização 

brasileira, seu ritmo de crescimento econômico esteve sempre atrelado aos destinos da 

própria empresa mercantilista portuguesa e, por isso, submetido a todas as vicissitudes e 

oscilações dos mercados internacionais. Conforme observa Silveira (2009), o êxito dos 

esforços coloniais dependia da indústria açucareira realizada em bases rigidamente 

reconhecidas e controladas, ou seja, a partir da conjunção de três fatores: a abundância 

de terras, porém sob o controle de uma elite latifundiária; o comércio do açúcar voltado 

exclusivamente para os mercados europeus, e o uso da mão-de-obra escrava.  

 Se o canavial predominava como principal atividade econômica da região, com 

o emprego de uma multidão de escravos e a devastação das Mata Atlântica, certamente 

não foi a única atividade desenvolvida na região. Também integram o cenário como 

coadjuvantes, mas de indiscutível importância, a criação de gado e a produção 

algodoeira nas áreas sertanejas. A pecuária inicialmente desenvolveu-se como 

complemento da atividade canavieira, tendo seu progresso econômico atrelado aos 

momentos de crescimento e crise da própria economia litorânea.  Como destaca Furtado 
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(1985), em momentos de crescimento do setor açucareiro, a necessidade de animais de 

trabalho e o fornecimento de carne, estimulavam a expansão da atividade criatória; em 

momentos de crise da produção açucareira, a pecuária absorvia parte da mão-de-obra 

desocupada, criando um certto equilíbrio econômico da região. Assim, mesmo que de 

forma indireta, a pecuária também regulava-se em função dos ciclos econômicos 

internacionais. 

Porém, o sertão terá ainda mais uma face: a produção algodoeira que, 

especialmente a partir da metade do século XIX, divide com a pecuária, o semiárido 

nordestino. Tendo como pontos difusores os estados do Maranhão e do Ceará, 

rapidamente as fazendas de algodão estenderam-se até o interior baiano, pontilhando de 

branco a vegetação da caatinga. Realizada tanto em pequenas quanto em grandes 

propriedades, intercalando-se entre as zonas de criação de gado, essa cultura foi 

inicialmente estimulada pela crise de abastecimento do mercado internacional, em 

função da Guerra de Secessão norte-americana.  A cotonicultura nacional estava 

voltada, em seus primórdios, para o mercado externo, atrelando seus destinos às 

imposições do capitalismo internacional, neste caso, especificamente o inglês. 

O sistema agrícola algodoeiro era também um devorador de homens e terras; 

implantado nas áreas mais úmidas do semiárido nordestino, absorvia parte da população 

sobressalente da região, empregando-a em um sistema de trabalho pré-capitalista o que 

lembrava, em muitos casos, instituições feudais: surgiram os posseiros e os meeiros, 

homens que trabalhavam em terras alheias entregando parte da safra aos donos das 

terras, mantendo uma condição de dependência econômica e pessoal, 

 

O fazendeiro apropria parte desse valor, tanto sob a forma de 

sobreproduto, resultado da partilha do algodão entre ele e o meeiro, 

como sob a forma de sobre-trabalho, no “cambão”, uma forma muito 

similar à clássica corvéia da economia camponesa européia; sob as 

duas formas oculta-se uma terceira, a renda da terra que raramente é 

explícita. O proprietário quase nunca exige um pagamento do meeiro 

pela utilização da terra. O fazendeiro em sua ideologia “dá” a terra de 

graça para seus moradores.” (OLIVEIRA, 1987, p.48) 

 

Criava-se uma aparente contradição: relações de trabalho pré-capitalista, em um 

sistema produtivo plenamente integrado aos ditames dos mercados internacionais. O 

regionalismo nordestino foi forjado, portanto, na distinção entre o Litoral canavieiro e o 

Sertão da pecuária e do algodão, cujas economias, embora tenham se mantido 
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intimamente relacionadas, forneceram, cada uma, elementos próprios para a 

configuração do que mais tarde passou a distinguir o Nordeste em sua singularidade.  

Se durante muito tempo, a produção algodoeira voltou-se para a exportação, é de 

se observar que esses mercados foram sendo perdidos, à medida que a produção norte-

americana reconquistava seu equilíbrio e voltava a fornecer o produto, em melhores 

condições de concorrência nos mercados internacionais. Assim, a produção nordestina 

passou a destinar-se à indústria têxtil nacional, instalada tanto em parques na própria 

região, quanto àqueles instalados na região Centro-Sul do país. 

 Portanto, em seus primórdios, a economia nordestina manteve-se em padrões de 

produção que visavam o fornecimento de produtos a um mercado existente fora da 

própria região, trazendo como consequências marcantes para a estrutura 

socioeconômica local, conforme ressalta Guimarães Neto: 

 

O Nordeste, como região de maior sucesso econômico do 

território da colônia na sua fase inicial, consolidou-se como 

periferia da economia capitalista e a ela se atrelou pela 

transferência de parcela relevante dos excedentes gerados no seu 

interior. A tais aspectos mais gerais do sistema colonial deve-se 

considerar, na compreensão da evolução da região, outros que 

foram também da maior relevância. Em primeiro lugar, as 

relações sociais de produção que passaram a existir, 

seguramente deixando marcas profundas na estrutura econômica 

e social da região: a forma de apropriação do território e a 

consolidação da exploração a partir da grande propriedade; o 

trabalho escravo e as condições de sua utilização de forma 

generalizada nas atividades que definiram a dinâmica da 

economia colonial. As condições específicas do mercado 

internacional no qual o setor exportador nordestino se inseriu 

por meio de vários dos seus produtos, como uma espécie de 

produtor marginal com crescente instabilidade de sua demanda, 

mudaram à medida que novos produtores e novas áreas 

exportadoras, no nível mundial, passaram a produzir os mesmos 

bens. (1997, p. 41-42) 

  

 A associação da economia nordestina aos mercados estrangeiros e a uma 

estrutura de produção escravista e latifundiária, foram fatores de resistência a um 

processo mais acelerado de dinamização da economia regional. A região não conseguiu 

desvencilhar-se de sua estrutura produtiva, quando precisou modernizar-se, a fim de  

manter os níveis de produção e as condições ideais para concorrer com os mercados 

emergentes, e com suportes econômicos mais flexíveis.   
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Se continuarmos a seguir a periodização proposta por Guimarães Neto (1997), 

veremos que a segunda fase de desenvolvimento econômico da região coincide com o 

período de expansão da economia cafeeira, bem como dos primeiros surtos de 

industrialização nacional. O período que se estende desde as primeiras décadas do 

século XX, até o final dos anos 50, foi marcado por um processo de articulação do 

comércio inter-regional e pelas transformações dos sistemas produtivos agrários, 

impactados, inicialmente, pelo fim do trabalho escravo. 

Nessas novas relações comerciais eram disponibilizados os excedentes da 

produção regional que, anteriormente, eram destinados à exportação. Os principais 

mercados consumidores estavam instalados em São Paulo, mas também atendia a uma 

crescente indústria local. Se em um primeiro momento o recrudescimento do comércio 

interno representava uma alternativa econômica para a região, oprimida pela 

concorrência nos mercados internacionais, ao longo do tempo, vai provocar o 

agravamento das desigualdades econômicas locais. 

Essa contradição é explicada por Araújo (2000), quando aponta que o 

desenvolvimento da indústria nordestina, não foi capaz de acompanhar o ritmo de 

desenvolvimento da industrialização liderada por São Paulo. Na medida em que há um 

acúmulo de capital na região Sudeste, a produção daquela região também se diversifica, 

passando a concorrer com os produtos nordestinos e mais, passando a invadir a região 

Nordeste, paralisando a produção local. Especialmente a partir dos anos de 1950, esse 

processo se tornou mais evidente, em decorrência da melhoria dos meios de transporte 

nacional e da instalação, em São Paulo, de um parque têxtil e da indústria automobilista. 

É nesse contexto que emerge o discurso que atribui à região os contornos de uma 

estrutura incapaz de se autopromover economicamente.  

A partir da década de 1950, foram implementadas uma série de políticas de 

incentivos à região, quer no setor agrário, com a implantação de obras contra a seca, 

quer no setor industrial, com a planificação de um desenvolvimento que seria efetivado 

mediante recursos federais geridos pela SUDENE, conforme já relatamos 

anteriormente. Porém, os impasses políticos enfrentados pela SUDENE, demonstravam 

que as questões políticas atrelavam-se profundamente às estruturas econômicas 

regionais, com a concentração de terras, a aplicação de recursos públicos em benefício 

dos latifundiários, o que, em síntese, impediu a implantação de políticas de reformas de 

base, inviabilizando uma efetiva modernização das forças produtivas locais. 
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Dessa maneira, o Nordeste entra na terceira fase de desenvolvimento econômico, 

conforme a periodização de Guimarães Neto (1997) sem conseguir romper com os 

fatores que mantinham a região em uma situação de dependência econômica já 

histórica. Essa ultima fase tem seu princípio ainda na década de 1960, mas vive um 

impulso mais intenso nas décadas de 1970/80, caracterizando-se pelo que o autor chama 

de “integração produtiva”. 

O início dessa fase foi marcado pela mobilização popular, especialmente de 

setores tradicionalmente submetidos a duras condições de vida – os trabalhadores do 

campo. A insustentabilidade do quadro econômico regional mobilizou ações do 

Governo Federal para imprimir um novo ritmo de desenvolvimento ao Nordeste, porém, 

como assinala Araujo (2000), foi uma modernização também conservadora, o que criou, 

ao longo do tempo, bolsões de dinamismo e riqueza em uma região onde predominavam 

a miséria. 

Segundo Guimarães Neto (1997), vários fatores promoveram esse surto 

desenvolvimentista, especialmente o maciço investimento do setor público na 

economia, quer melhorando o fornecimento de infraestrutura possibilitando a 

implantação de modernos parques industriais, quer oferecendo incentivos fiscais e 

financeiros. As indústrias que se instalaram na região Nordeste, a partir da década de 

1960, não foram, no entanto, fruto de capital local, ao contrário consistiram em 

expansão de indústrias originalmente instaladas em outras regiões e, marcadamente, das 

regiões do Centro-Sul brasileiro. Assim, a produção industrial daí decorrente, destinava-

se ao mercado nacional, impactando a economia regional em dois sentidos: apesar de 

suas sedes estarem fixadas em locais externos à região Nordeste, o que na prática 

implicava na saída de recursos gerados localmente, essas empresas, ainda beneficiavam-

se com a isenção de impostos e incentivos fiscais concedidos pelos governos estaduais; 

o outro aspecto refere-se ao desenvolvimento de áreas específicas da região, em geral 

centros que já tinham alcançado significativo progresso econômico, levando a um 

agravamento das distinções econômicas dentro do próprio espaço regional. 

Araujo (2000) chama ainda atenção para o fato de que a recente desconcentração 

de capitais, que fomentou um progresso econômico em áreas específicas do Nordeste, 

tem provocado o desenvolvimento desigual da região, uma vez que os poucos recursos 

destinados à região não se destinam à democratização de oportunidades ou alavancagem 

de áreas mais carentes. Ao contrário, acabam por concentrar-se nas áreas mais 
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progressivas, acentuando os processos de fragmentação da realidade nordestina, 

acentuando as diferenças socioeconômicas historicamente já consolidadas, como se 

demonstrou anteriormente.  

 

2.2.3.  O Nordeste e as representações regionais construídas por suas elites 

 

 Se o desenvolvimento econômico da região Nordeste pode ser caracterizado em 

três fases bastante distintas, como apontou Guimarães Neto (1997), em termos políticos 

essa periodização se torna mais difusa, em parte porque os grupos dominantes que se 

mantiveram no poder, por longos períodos, tiveram a mesma base de sustentação 

econômica e social, qual seja o latifúndio, adaptando-se às diferentes conjunturas; mas 

também em razão dessas elites terem criado redes de articulação com os centros 

políticos, em diferentes momentos, garantindo que seus interesses fossem 

permanentemente atendidos. 

 A região Nordeste foi fruto de vários processos, dentre os quais aqueles 

envolvendo os embates de grupos que desejavam maior autonomia, ou ainda, que 

reivindicavam interesses econômicos bastante específicos. Assim, embora até o final do 

século XIX, o Nordeste ainda não se constituía em uma região delimitada 

geograficamente pelos órgãos estatais, porém, particularizava-se em função da sua 

produção econômica, marcadamente agroexportadora, ou pelas suas características 

socioculturais. Seus conflitos políticos internos e suas relações com os centros do poder 

expressavam essas singularidades e, suas elites dirigentes buscavam, em meio a 

processos controversos - ora de associação, ora de repulsa aos centros políticos-

administrativos coloniais e imperiais, estabelecer uma identidade política. 

 Dessa maneira podemos afirmar que o regionalismo surge como um confronto 

de interesses relacionados à luta contra a centralização político-administrativa, que 

começa a se impor, desde a transferência da Coroa portuguesa para o Brasil, e de forma 

mais acentuada, a partir da Independência
8
. Considerando as particularidades 

                                                 
8
 Em trabalho de publicado em 2005, Wilma Peres Costa analisa as obras que tratam o processo de 

Independência brasileira, vislumbrando duas teses que aglutinam os estudos sobre a formação do Estado 

brasileiro: a primeira apresentando um sentido de continuidade entre o período Colonial e o Império, 

sustentada dentre outros fatores, pela permanência do poder nas mãos das oligarquias agroexportadoras; 

uma segunda tese, apresenta a Independência como um momento de ruptura das estruturas políticas que 

imbuídas de um ideal liberal gestaram novas relações políticas internas entre os vários setores da elite 
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engendradas na ordenação do Estado Imperial, Silveira (2009) aponta para a sucessão 

de medidas que lentamente conduziram à centralização do poder.
9
 A transferência de 

poderes dos municípios para as províncias, ou ainda para a esfera central, de atribuições 

que anteriormente garantiam a autonomia dos poderes locais, foi concluída até a 

segunda metade do século XIX. 

Esse fato concorreu para a consolidação de uma unidade de classe entre os 

proprietários rurais, baseada na defesa da escravidão e da circulação de capitais; Porém, 

não garantia uma unidade de interesses, no interior da própria elite dominante nacional; 

As divergências existentes no interior da classe dirigente vieram à tona e o país teve que 

se posicionar frente às pressões internacionais pelo fim do tráfico de escravos; ou em 

razão da reestruturação do capitalismo internacional, em meados do século XIX, trouxe 

mudanças nas relações com o comércio internacional. 

Assim, a identidade regional das elites nordestinas foi gestada em meio a dois 

processos paralelos, mas interligados: o primeiro referente às dificuldades em colocar 

seus produtos no comércio exportador; o segundo relacionado à perda de espaços 

políticos em função da ascensão da oligarquia cafeeira. Essas oposições promoveram 

uma homogeneização do discurso das elites locais, que ora exigiam ações estatais de 

investimentos na região, para suprir os danos causados pelas adversidades naturais e 

pelas concorrências internacionais; ora reportavam-se á rememoração de um passado 

glorioso como meio de reafirmação de sua importância política e histórica.  

Porém, o Nordeste ainda não existia, encontrava-se entranhado na extensa área 

que se estendia da Bahia ao Amazonas e só poderia ser compreendido em função de 

suas discrepâncias ou pelos interesses de seus polos econômicos e urbanos: Bahia, 

Pernambuco e Maranhão. Foi a partir do confronto entre essas realidades mal divisadas 

que se forjou o discurso dualista, naturalizando as diferenças regionais; exacerbando as 

características econômicas e sociais que lhes eram próprias. 

Questões centrais mantiveram-se latentes, em todo esse processo de 

reordenamento político e econômico, e voltavam a ser defendidos em diferentes 

contextos, dependendo dos interesses das elites regionais em cada conjuntura. Assim, a 

defesa do Federalismo, presente no início do século XIX, mas que voltou a canalizar 

                                                                                                                                               
nacional e desta elite com os mercados internacionais que também passavam por transformações no final 

do século XIX. 
9
 Silveira (2009) aponta vários atos como Decretos e Leis que deixam à mostra essa tendência 

centralizadora iniciada ainda em 1824 com a outorga da Constituição, em 1934 a publicação do Ato 

Adicional, em 1841 a Lei de interpretação do Ato Adicional, entre outros. 
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forças dissidentes durante a Regência e por todo o Segundo Império; ou ainda os 

reclamos por investimentos e auxílios financeiros. 

Em 1992, Castro volta a debruçar-se sobre as representações que as elites 

regionais nordestinas construíram, agora em um período mais recente, abrangendo um 

extenso lapso de tempo, desde os anos de 1920 até meados da década de 1980. Em seu 

trabalho, a autora assinala as tensões existentes entre uma homogeneização dos 

discursos políticos e a pluralidade presente na realidade social nordestina. Recorrendo a 

discursos de deputados federais, para elaboração de sua análise sobre o regionalismo 

nordestino já durante a República, a autora questionou sobre o papel desempenhado 

pelas elites locais para a sedimentação de um imaginário estereotipado sobre a região. 

Levando em consideração não só aspectos econômicos e sociais, mas também a própria 

história de ocupação territorial, Castro (idem) buscou compreender a coerência existente 

entre as representações construídas pelas elites locais e os dados estatísticos elaborados 

pelo IBGE, abrangendo uma temporalidade que se estendeu de 1920 a 1985.  

Ao compor seu trabalho, partiu do pressuposto de que as elites locais 

permaneceram tratando o Nordeste em uma perspectiva de denúncia das desigualdades 

sociais e econômicas, lançando mão, como ocorrera durante o Império, do artifício da 

comparação dos níveis de desenvolvimento da região e outras áreas do território 

brasileiro, a exemplo do Centro-Sul do país. Pela persistência de seu uso, concluímos 

ser este um discurso político que produziu resultados tanto econômicos quanto sociais, 

beneficiando as elites regionais, na medida em que transferia para a União a 

reponsabilidade pelo processo de modernização regional; ao mesmo tempo em que 

exigia o planejamento de ações, destinadas a atender as necessidades das áreas mais 

carentes, principalmente nos períodos de seca. 

Acompanhando os pronunciamentos da bancada nordestina no Congresso 

Nacional, Castro (1992) foi capaz de identificar os principais temas presentes em seus 

discursos, classificando-os em cinco grandes grupos: 1. Índices de urbanização da 

região; 2. Desenvolvimento do potencial industrial; 3. Modernização da agricultura; 4. 

Transferências financeiras da União para os estados; e, finamente, os 5. Índices sociais. 

Mesmo que alguns desses temas tenham sido recorrentes em todo o período analisado, a 

autora percebeu que a intensidade dos pronunciamentos e mesmo as abordagens que 

lhes eram atribuídas, variaram de acordo com as conjunturas de cada fase da história 

política do país, demonstrando a adaptabilidade dos representantes regionais em 
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conectarem-se às tendências mais gerais dos projetos empreendidos pelos Governos 

Federais. 

Utilizando as mesmas categorias temáticas, Castro (1992), inicialmente colheu, 

junto aos Censos Econômicos e Demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), dados que subsidiassem uma análise mais realista dos discursos 

feitos pelos deputados no parlamento nacional, chegando a importantes constatações, 

referentes às reais condições de desenvolvimento econômico, social, tecnológico e infra 

estrutural da região. Esse estudo comparativo trouxe à tona as contradições existentes 

entre os pedidos de ajuda financeira e técnica aos órgãos federais e os reais índices de 

desenvolvimento regional. A primeira contradição encontrava-se justamente na questão 

fundiária, o principal tema abordado pela bancada nordestina em todos os períodos, e 

também foi o maior mobilizador de recursos destinados ao Nordeste.  

Assim, Castro (idem) verificou que, em todo o período estudado, a população 

rural teve importantes índices de crescimento demográfico, o que não representou, no 

entanto, um aumento da produção agrícola regional, nem tampouco a melhoria das 

condições de vida dos trabalhadores do campo. A partir de 1940-1950, o incremento na 

modernização das atividades agropecuárias foi especialmente sensível com o aumento 

do uso de tratores e maquinários agrícolas, expansão das áreas irrigadas, uso de 

defensores e adubos químicos, caracterizando uma modernização do agronegócio 

nordestino. Segundo os dados coletados, “as taxas de crescimento das máquinas e 

instrumentos agrícolas, que passaram de 1,8% ao ano nas décadas de 20 e 30 para 

11,6% ao ano nas de 50 e 60, e 8,7% ao ano na década de 70” (CASTRO, 1992, p. 89). 

Acompanhando os índices de mecanização da produção, está o decréscimo nos níveis de 

ocupação de mão-de-obra e dos salários pagos, ou seja, enquanto uma população 

campesina se avolumava em pequenas propriedades de baixa produtividade, grandes 

empresas agrícolas modernizavam seus meios produtivos, concentrando, dessa forma, a 

riqueza gerada pelo setor. 

Outro aspecto relevante refere-se à expansão industrial, que sempre foi crescente 

e significativa. Entretanto, à medida que se registrava o aumento no número de 

indústrias instaladas na região, a geração de benefícios decorrentes dessa 

industrialização era pouco perceptíveis em termos sociais. Uma vez que o parque 

industrial instalado no Nordeste não foi capaz de absorver a crescente mão-de-obra 

disponível, fato agravado, com o decorrer do tempo, em função da automatização das 
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indústrias (CASTRO, 1992). Da mesma forma, a crescente concentração demográfica 

que o processo de industrialização acarretou, não representou uma melhoria nos 

serviços sociais básicos de moradia e saneamento, ou na diminuição da pobreza, por 

exemplo. 

Mesmo assim, pelos discursos parlamentares, o Nordeste continuava a ser 

representado enquanto uma região sujeita às condições climáticas, incapaz de 

solucionar, por si, os graves problemas resultantes das secas periódicas e da 

desorganização produtiva. Para Castro (idem), a persistência no discurso da 

dependência e do subdesenvolvimento regional foi estrategicamente utilizada pelas 

elites agrárias para o fortalecimento de alianças políticas tanto entre os diferentes grupos 

dominantes no espaço intra regional (pecuaristas, produtores de algodão, canavieiros e 

usineiros do litoral), quanto no estabelecimento de redes de influência política dentro 

dos quadros do Governo Federal. Por isso, mesmo que a seca estivesse restrita a áreas 

específicas, a ênfase às suas frequentes ocorrências e às consequências que elas 

provocavam, servia para homogeneizar o bloco de poder, ao mesmo tempo em que 

omitia os conflitos sociais e confrontos entre grupos antagônicos que, porventura, 

pudessem abalar o domínio oligárquico e o uso patrimonialístico que as elites agrárias 

faziam dos recursos públicos.  

Assim, o processo de intensa regionalização do território brasileiro, ocorrido, 

principalmente, nas primeiras décadas do século XX, esteve inserido em um conjunto 

de ações empreendidas pelo Estado republicano em favor da modernização e da 

integração nacional. Em tese, a subdivisão do território em regiões opõe-se à ideia de 

unidade nacional, porém, como bem ressalta Pozenato, “no caso brasileiro, apesar de 

alguns sintomas isolados de separatismo, as lutas regionais têm sido vistas como busca 

de relações cada vez mais adequadas de integração nacional, nas quais haja um grau 

satisfatório de respeito às diferenças de cada região e também um grau satisfatório de 

atendimento administrativo de suas carências” (2003, p. 5). Portanto, apesar de provocar 

uma certa racionalização do território brasileiro e, consequentemente, sua 

homogeneização, o processo de integração nacional foi também veículo difusor de um 

novo ordenamento geopolítico, permitindo às elites locais participarem dos debates 

travados em nível nacional. 

As elites nordestinas, compreendidas aqui como um grupo “de atores 

distinguidos numa formação social” capaz de elaborar “estratégias de controle, 
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direcionamento e conservação da ordem” (CASTRO, 1992, p. 28), tenderam a apagar as 

diferenças, as singularidades intra regionais, de tal forma que as identidades coletivas 

construídas a partir dessa regionalização pudessem ser compreendidas naturalmente 

como uma unidade. Essa homogeneização, própria dos processos de regionalização, 

acabaram por ser veiculadas e beneficiaram grupos políticos conservadores, que se 

mantiveram no poder local e usufruíram desse poder para ampliá-lo ou consolidá-lo, 

bem como sua influência política a nível nacional, ou seja, 

 

a imagem que a elite política projeta nacionalmente da 

região é a de carência: de recursos, de investimentos e de 

atenção ao poder central. As propostas decorrentes são 

direcionadas para soluções imediatistas, mediante 

recursos públicos. (...) Outro ponto a ser considerado 

refere-se à crescente utilização do termo “região” como 

definidor do espaço territorial para o qual questões são 

discutidas e reivindicações feitas. A opacidade das 

unidades da federação no Nordeste, em algumas questões, 

resultante dessa forma de encaminhamento indica que 

alianças horizontais, ou seja, entre interesses convergentes 

em Estados diferentes, são necessárias para fazer frente às 

novas forças que se organizam no país. (CASTRO, 1992, 

p.190) 

 

Portanto, as representações de domínio regional nordestino, foram descritos 

levando-se em consideração aspectos econômicos, políticos e sociais inerentes ao 

estabelecimento das sociedades locais, assim como ressaltando as representações que 

essa socialização e ocupação territorial permitiram ser atestadas como reais. Porém, a 

partir da década de 1990, novas abordagens começaram a ser construídas, tomando 

como ponto de partida para o estudo da história nordestina, a biografia de pessoas 

comuns, as manifestações culturais persistentes na região ou referentes a ela. São sobre 

essas novas abordagens que iremos discorrer a seguir. 

 

2.2.4 Novos olhares sobre o Nordeste  

 

Predominou no debate sobre o Nordeste as análises econômicas, políticas e 

sociais. Análises fundamentais para a compreensão dos processos que marcaram a 

história da região, e que permitiram-nos compreender as inter-relações existentes entre a 
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história regional e os processos de desenvolvimento capitalista nacional e mundial. 

Porém, especialmente a partir de 1990, a historiografia tem lançado novos olhares sobre 

a região, enfatizando os aspectos culturais regionais.  

Exemplo desse exercício reflexivo sobre a região foi empreendido por 

Albuquerque Jr (1996), que em sua tese de doutorado buscou compreender como as 

representações de Nordeste foram construídos por suas elites, analisando, para tanto, as 

expressões artísticas que tiveram por tema a região. Assim, o autor tomou a produção 

literária, musical, cinematográfica e plástica, para compreender quais as representações 

sobre o Nordeste acabaram sendo fixadas, ao longo do tempo. Afirma o autor que 

buscou em sua pesquisa, estudar a formação histórica 

 

De um objeto e saber e de um espaço de poder: a região Nordeste. 

Buscaremos estudar a formação histórica de um preconceito, e isto 

não significa previamente nenhum sentido pejorativo. O que queremos 

estudar é como se formulou um arquivo de imagens e enunciados, um 

estoque de “verdades”, uma visibilidade e uma dizibilidade do 

Nordeste, que direcionam comportamentos e atitudes em relação ao 

nordestino e dirigem, inclusive, o olhar e a fala da mídia. Como a 

própria idéia de Nordeste e de nordestino impõe uma dada forma de 

abordagem imagética e discursiva, para falar e mostrar a “verdadeira” 

região. (1996, p. 22; grifos do autor) 

 

 

Porém, para o autor o essencial não é a correlação realidade/discursividade, mas 

sim os jogos de poder que lhe são implícitos e que permitem, uma vez pronunciadas e 

repetidas, a consolidação de narrativas ideologizadas acerca de uma realidade social. 

Porém, temos que considerar que as representações são validadas em função de uma 

coerência com as experiências vivenciadas socialmente, e mesmo que algumas de suas 

características sejam exacerbadas, a correspondência com a realidade deve ser 

atualizada permanentemente. Assim, as representações só são atualizadas mediante uma 

coerência com os processos socioeconômicos verificáveis concretamente; os discursos 

sobre a região, embora naturalizem as causas das desigualdades sociais que ainda hoje 

são vivenciadas na região, sustentam-se nessa realidade, tomando aspectos particulares 

enquanto verdade absolutas.  

No centro das reflexões de Albuquerque Jr. (ldem) não estão questões 

relacionadas aos processos históricos que demarcaram as fronteiras político-

administrativas que especificam geograficamente o espaço nordestino, mas como esse 
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espaço, naturalizado, foi associado a ideologizações sobre a região: o Sertão, a seca, os 

desmandos autoritários das elites, as migrações forçadas a criminalidade que denotam 

essa regionalidade; ou ainda são as excentricidades religiosas, as bizarrices, “coisas 

pitorescas e ridículas”, tomados como verdades regionais, transcritas em versos e prosa, 

difundido midiaticamente que interessa ao autor. Essas construções imagéticas, 

devemos considerar, foram muito produtivas para as elites locais, favoreceram 

financeiramente a região, mobilizaram a opinião pública, em diferentes contextos, em 

prol de medidas emergenciais para a superação de momentos de crise econômica e 

social da região. Em contrapartida estigmatizaram os nordestinos, sedimentaram como 

uma realidade singular a realidade plural da região. 

Não se trata aqui de refazer uma análise crítica sobre a obra de Albuquerque Jr. 

Interessa-nos muito mais apontar as novas possibilidades de reinterpretação da realidade 

nordestina. O drama vivido por milhares de nordestinos não difere da falta vivenciada 

por milhares de outros brasileiros que por diferentes razões permanecem à margem das 

condições dignas de vida. Mas no caso nordestino, esse drama toma uma dimensão 

histórica e naturalizada, como se fosse ainda hoje possível atribuir às secas os males 

sociais e econômicos que afetam a região. É nesse sentido que sua obra revela como um 

novo olhar sobre a região, pois volta-se à produção cultural que as elites nordestinas 

constroem sobre a região. Mas essa é a expressão cultural da elite nordestina. Faltaram, 

no texto de Albuquerque Jr, as outras vozes, aquelas dissonantes, as vozes da cultura 

popular, dos cordéis, dos baiões cantados sem os selos das gravadoras sudestinas, dos 

contos que trilham os caminhos de outras identidades, forjadas por outras apropriações 

culturais. 

Não é apenas Albuquerque Jr, que busca esse novo olhar esse novo dizer sobre o 

Nordeste. Segundo Diehl (2006), a importância que hoje se atribui às experiências 

simbólicas, reporta o trabalho historiográfico a revisitarem o passado, lançando um 

olhar mais atento às suas facetas ainda pouco exploradas. Há duas razões para esse fato, 

a primeira diz respeito à própria quebra de paradigmas que guiaram as reflexões 

científicas e ações no campo político desde meados do século XX. A falência de 

sistemas explicativos baseados em uma visão otimista de futuro deixou um vazio a ser 

preenchido; porém, a falta de referências que despertem o sentimento de realizações 

concretas, acabam por levar muitos pesquisadores à tentativa de encontrar no passado 

esse ambiente de expectativas positivas. 
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A segunda razão se refere às múltiplas possibilidades de narrativas sobre o 

passado histórico, admitindo como fontes de leituras não só os acontecimentos 

registrados em documentos escritos, mas também fatos da vida cotidiana, registrados 

pelas memórias, pelos objetos de uso corriqueiros, pelas obras de arte e narrativas 

literárias. É a guinada subjetiva à qual se refere Sarlo (2007), para quem esse retorno ao 

particular pode ocorrer por uma abordagem analítica centrada no indivíduo, em 

personagens, que por muito tempo viveram encarcerados nos silêncios da vida privada: 

mulheres, homossexuais, operários, gente comum, que não comporiam os panteões dos 

heróis nacionais, aparecem como agentes anônimos da história. Aqui, não se trata mais 

de identificar as estruturas da sociedade em gradual transformação, mas sim, em 

observar o próprio homem como propulsor dessas transformações, atribuindo, por meio 

de suas ações e narrativas, novas significações às realidades históricas.  

Em outra perspectiva encontram-se os trabalhos que discutem as identidades 

quer nacionais quer regionais. Temas que levam o pesquisador a tecer uma trama de 

muitos fios, interligando não só questões referentes às representações que os indivíduos 

e os grupos sociais produzem sobre o tempo em que vivem, mas ainda acerca das 

alteridades que em cada contexto definem as particularidades identitárias. A construção 

de identidades nos remetem à uma discussão sobre as representações e simbologias que 

demarcam as semelhanças e diferenças entre indivíduos e grupos sociais, que ora 

afirmam ora negam um estado de pertencimento a determinadas condições existenciais. 

 A permanente revisitação a temáticas regionais apontam para a importância que 

essas questões mantêm na atualidade, quer seja como parâmetros para a compreensão 

dos processos que definiram as características sociais, políticas e culturais da região, ou 

como ponto de reconhecimento das características de nossas identidades locais, 

regionais, nacional. O Nordeste continua sendo um tema empolgante e esclarecedor 

acerca dos processos que marcaram a história brasileira, e só por isso já justifica-se sua 

apreciação enquanto tema a ser incluído nos currículos escolares, é sobre isso que 

trataremos a seguir. 
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CAPÍTULO III. A HISTÓRIA QUE A ESCOLA CONTA: O NORDESTE 

ENQUANTO SABER ESCOLAR DE HISTÓRIA 

(PERÍODO DE 1930 A 1950) 

 

 

O Nordeste foi tema marcante no meio intelectual brasileiro em diferentes 

contextos históricos e perspectivas analíticas. Como vimos, até a década de 1970, 

predominaram as abordagens macroeconômicas; posteriormente, as pesquisas passaram 

a discutir aspectos políticos relacionados à região; e já nos anos de 1990, os estudos 

buscavam na vida cotidiana de pessoas comuns, ou em suas manifestações culturais, 

respostas para novas e antigas inquietações. Porém, se o Nordeste e seus regionalismos 

motivaram um intenso e variado debate político e acadêmico, contraditoriamente, 

enquanto conteúdo escolar da disciplina História, essas temáticas apareceram apenas de 

forma pontual, especialmente no ensino fundamental, condensando-se em alguns 

assuntos, tais como a conquista portuguesa, o domínio holandês, os movimentos 

separatistas de 1817 e 1824, o cangaço, e por fim o messianismo. 

 Essa disparidade ressalta características inerentes ao processo de elaboração do 

conhecimento historiográfico, seu ensino, uso e difusão, qual seja sua imersão no 

próprio curso da história. Os interesses que movem a produção acadêmica, os debates 

políticos e os saberes escolares diferem profundamente entre si, fato que bastaria como 

elemento impeditivo de uma transposição linear de interesses e discussões travados em 

diferentes ambientes, para o interior da escola.  Além disso, é preciso considerar que a 

escola também produz seus próprios conhecimentos, mobilizando, em sua 

concretização, ferramentas e métodos específicos, adequados às pressões e demandas 

sociais que atuam sobre as estruturas, objetivos e dinâmicas educacionais e 

pedagógicas.  

 Assim, pensar os motivos que levaram à omissão de temáticas regionais, 

enquanto conteúdo escolar, ou ainda sobre a ênfase em alguns de seus aspectos, traz 

como elemento subjacente uma reflexão sobre a visão de mundo que a sociedade e seus 

intelectuais forjaram em cada conjuntura. É ainda primordial considerar que a narrativa 

histórica, não está imune às tensões, conflitos e acomodações sociais, ao contrário, 

responde a essas pressões problematizando as inquietações características de cada 

contexto, de cada sociedade, criando assim, culturas históricas próprias. 



83 

 

Tendo como pressuposto o fato de que todo o conhecimento tem um conteúdo 

político e, portanto, visa uma ação social, é importante tentarmos compreender quais 

articulações estabelecidas entre a historiografia (acadêmica ou escolar) e seus contextos, 

percebendo as condições que delimitaram suas problemáticas e possíveis respostas. Sob 

esse enfoque, a história regional insere-se em um quadro mais amplo e complexo de 

reflexões, destacando os vieses que demarcaram sua permanência como tema político, 

científico ou escolar. 

Nessa perspectiva cabe fazer uma referência ao artigo de Rocha, Magalhães e 

Gontijo, publicado como introdução ao livro A escrita da história escolar: memória e 

historiografia (2009), no qual os autores apontam para três tipos de saberes históricos 

que, embora convivam e intercambiem valores, abordagens teóricas e temáticas, 

estabelecem com o passado, relações muito particulares: o primeiro refere-se à 

dimensão acadêmica/científica que se volta à realidade histórica com o objetivo de 

construir uma narrativa capaz de apresentar as múltiplas possibilidades de compreensão 

da realidade. Em última instância, busca mobilizar no leitor seu senso crítico, sua 

sensibilidades, emoções e sentido de orientação, por meio da confrontação entre as 

descontinuidades e permanências, das semelhanças e diferenças em comparação com 

variadas realidades históricas. 

Uma segunda abordagem é concernente à apropriação que os meios midiáticos 

fazem do passado. Nesse caso, a cultura histórica está calcada na elaboração de sínteses 

mais simplificadas e homogeneizantes, visando criar no leitor um sentimento de 

pertencimento identitário à memórias tomadas como coletivas. A racionalidade e a 

subjetividade contidas nesse tipo de narrativa são suportadas por análises omissas em 

relação às arestas e incompletudes que essas memórias podem apresentar, acabando por 

naturalizar o passado histórico.  

Por fim, os autores voltaram-se para a história escolar, tida como uma narrativa 

que  

 

[supre] a carência de orientação no mundo. Para tanto é preciso 

construir leituras sobre o mundo e sobre si capazes de favorecer o 

sentimento de identidade (por conseguinte, de pertencimento) e, ao 

mesmo tempo, a capacidade crítica para reconhecer e lidar com as 

diferenças e situá-las no tempo (ou seja, situá-las historicamente). 

Nesse sentido, pode-se dizer que o objetivo da história escolar é 

ensinar/aprender a pensar historicamente, rompendo com as 

naturalizações e abrindo o horizonte de expectativas. (ldem, p. 16) 
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Assim, a disciplina escolar história tem como objetivo primordial criar conexões 

entre um senso crítico e a concretude do mundo vivenciado cotidianamente, reforçando 

laços que ligam as vidas particulares ao tempo/espaço contemporâneo, mas também 

correlacionando a atualidade do viver, às memórias coletivas e individuais que marcam 

a existência de cada pessoa e de cada grupo social. Portanto, o saber histórico escolar 

visa mais do que a aquisição de uma erudição - o fortalecimento da capacidade de 

observação e intervenção social.  

As especificidades dessas escritas da história não devem, no entanto, ser 

concebidas enquanto uma distinção hierarquizada; cada processo de apreensão e síntese 

dos acontecimentos comportam aspectos adequados às funções sociais às quais estão 

destinadas e apoiam-se mutuamente como elementos complementares desveladores das 

dinâmicas sociais. Porém, como ressaltam os autores, a ênfase que a cultura ocidental 

atribui à escrita como prova incontestável de veracidade, tem contribuído para o 

entendimento de que as experiências escolares, baseadas na oralidade e na 

instantaneidade, não devam ser avaliadas como expressão historiográfica, ou ainda 

colocam o ensino escolar de história, na condição de mero instrumento de transmissão 

de conteúdos elaborados em instâncias acadêmicas e científicas. 

A fim de superar essa dicotomia, Rocha, Magalhães e Gontijo (ldem) propõem 

uma ampliação para o entendimento de produção textual, passando a considerar a “aula 

como um texto” tornando o ambiente escolar um espaço no qual, alunos e professores, 

nas múltiplas relações possíveis entre si e com o conhecimento, permitem que novas 

culturas históricas sejam forjadas, ou ainda, levam à ressignificação das antigas formas 

de apreensão do passado. Tomar a “aula como um texto” amplia a possibilidade de sua 

interpretação, não só enquanto momento de “escrita”, mas também de “leitura”, 

revelando como os conteúdos escolares são apreendidos e incorporados ao acervo de 

categorias explicativas da realidade e, ainda, quais os sentidos coletivos que podem ser 

atribuídos ao processo de construção de uma consciência histórica.  

Porém, da mesma maneira como o saber histórico estimula uma consciência 

crítica, também pode servir para o silenciamento frente às demandas que pressionam a 

vida social.  Prestando-se à consolidação de identidades (nacionais e/ou regionais) o 

ensino de história (não sem resistência) em diferentes contextos serviu como 

legitimador das tradições, sedimentando simbologias e crenças favoráveis ao domínio 

das elites sobre grandes parcelas da população. Por isso, a gestão de seus currículos, a 



85 

 

fiscalização sobre seus materiais didáticos e mesmo as tentativas de controle das ações 

pedagógicas de professores, não foram acontecimentos raros na história educativa do 

Brasil.  

No que se refere à história do livro didático, vemos que esse controle inicia-se 

no processo de produção desses livros, por meio da escolha de seus autores e conteúdos, 

gerando uma série de normatizações atinentes não só às suas características físicas, mas 

abrangendo ainda os mecanismos de seleção e adoção nas escolas e distribuição aos 

estudantes. Não poderia ser de maneira diferente, especialmente nos períodos tomados 

como marcos desse estudo, uma vez que, nos dois contextos, o país viu-se levado a se 

redefinir enquanto nação que, em um primeiro momento (de 1930 a 1950), lançava-se 

ao projeto de modernização e incremento industrial e, posteriormente (de 1998 a 2008), 

colocava-se como democrático e integrado aos processos de globalização.  

Embora nesses dois momentos a sociedade brasileira tenha dado diferentes 

respostas aos contrastes sociais que permearam sua estrutura, a preocupação com a 

educação ocupou um espaço de destaque nos debates políticos e acadêmicos, tomando 

contornos muito particulares em cada período. O confronto de ideias levou à 

problematizações que perpassaram não só questões estruturais ou de financiamento do 

sistema educativo, mas (e mesmo especialmente), a um questionamento sobre sua 

função social, a que se destinava, ou ainda aos saberes que se desejava privilegiar 

enquanto assuntos a serem difundidos e construídos no seio da escola. Pensando nas 

diferentes reflexões apresentadas pela intelectualidade nacional, pela classe política, 

pelos professores, alunos, enfim por toda a sociedade brasileira, é que nos colocamos na 

busca de um entendimento sobre como o Nordeste foi discutido na escola. 

 

3.1. A educação brasileira na década de 1930. 

 

A década de 1930 foi emblemática para a história nacional, primeiramente por 

figurar como um momento em que país passou a vivenciar um processo de transição 

entre uma economia agrária e um modelo produtivo voltado para a industrialização. 

Passagem essa, marcada por intensas turbulências sociais - greves locais e mesmo 

nacionais; organização de grupos e partidos políticos de caráter popular ou trabalhista; 

politização de uma população cada dia mais urbana. As mulheres conquistavam direitos 
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políticos, emancipavam-se em função das conquistas alcançadas pelos movimentos 

feministas. 

Modernizar o país, mais do que representar um incremento nos índices 

produtivos nacionais, significava redesenhar os ideais de cidadania; moldar um novo 

padrão de participação política; proporcionar a ascensão social de camadas 

tradicionalmente alijadas dos direitos civis, mas sem que isso abalasse os poderes já 

instituídos. Nesse sentido, a escola ganhava centralidade no pensamento político 

nacional, sofrendo, em decorrência, uma série de reformas que buscavam dar respostas 

às novas demandas sociais. Reinventavam-se as tradições. Não por acaso, questões 

educacionais ganham o espaço público, sendo temas de artigos de jornais e revistas. 

Debates, travados em diferentes instâncias, tratavam de temas diversos. 

Problemas tais como a definição a estrutura física das escolas, modelos de 

gestão e financiamento da educação nacional e mesmo questões referentes às políticas 

pedagógicas, tornaram-se centrais para o governo, resultando, ao longo do tempo, na 

implantação de uma série de leis e reformas educativas, muitas dessas restritas ao 

âmbito estadual como ocorreu em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Porém, esforços 

também foram mobilizados em nível federal, a exemplo da Reforma João Luiz 

Alves/Rocha Vaz de 1925 que introduziu a seriação no ensino secundário e estipulou as 

funções de fiscalização da educação pela União.  

É pertinente frisar que, em todas essas medidas, estão presentes traços da 

própria incongruência da educação brasileira, incapaz de responder satisfatoriamente às 

demandas sociais; querendo, por meio de uma escola elitista, atingir parcelas cada vez 

mais amplas da população; aplicando somas irrisórias à educação e ainda assim 

destinando parte das verbas públicas para o incremento de instituições particulares; 

reduzindo os conteúdos escolares aos saberes que atendiam especificamente aos 

interesses de uma elite urbana que, desde o final do Império, começava a consolidar-se 

como força política e econômica.  

Eram grandes os desafios a serem enfrentados pelo Estado, como podemos 

vislumbrar em dados oficiais indicativos do nível de escolaridade da população 

brasileira: segundo pesquisa realizada por Bandeira (1996), na década de 1920 apenas 

9% da população de crianças e adolescentes entre 05 e 19 anos, estavam matriculados 

em escola públicas. Dados demográficos colhidos junto ao IBGE e publicados na 

Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos em 1965, como demonstrou Lourenço Filho, 



87 

 

indicavam que em 1940, cerca de 21,43% de estudantes entre 5 a 19 anos estavam 

matriculados e, em 1950 esses índices atingiram a marca de 26,15%. Taxas essas que 

também variavam de acordo com as regiões do país, “assim, o Distrito Federal 

apresenta a cota de 82,20% de alfabetizados, nas idades de 18 e mais; o Rio Grande do 

Sul, 63,40%; São Paulo, 60,20%, ao passo que alguns estados do Nordeste oferecem 

índices abaixo de 30%” (LOURENÇO FILHO, apud GIL, 2003, p. 119)  

Porém, cumprir a árdua tarefa de ampliar os índices educacionais em todo o 

país, exigia a superação de outros impasses: era fundamental que o Estado tivesse claro 

o modelo de educação e mesmo de cidadania que guiariam o país, permitindo 

definitivamente sua modernização. Para tanto, intelectuais brasileiros, envolvidos com 

questões educacionais inspiraram-se em teorias desenvolvidas na Europa, e 

especialmente nos EUA, dentre as quais destacou-se a experiência educativa idealizada 

e desenvolvida por Dewey que inspirou o movimento da Escola Nova brasileira. 

Eram dois os pilares que sustentaram a teoria sistematizada por Dewey: o 

primeiro consistia em perceber a dimensão histórica da instituição escolar, sendo esta 

concebida como instância de formação de um cidadão harmonizado com os processos 

sociais mais amplos. Apesar de a escola ser vista a partir de uma relação íntima com a 

sociedade, os antagonismos sociais não deveriam ser explicitados em seu interior, como 

afirma Valdemarin, caberia 

 

à sociedade determinar os rumos educacionais e a escola [deveria] 

constituir-se como instituição que depura o contexto social, fundando-

se sobre seus aspectos positivos: a capacidade humana de transformar 

o meio em que vive, a ampliação de horizontes por meio da 

comunicação, a criação de aspirações coletivas (2010, p.35). 

 

 Porém, essa transposição não aconteceria de maneira automática, seria preciso 

haver uma conversão em termos de escala e de profundidade da realidade cotidiana, 

para que o aluno fosse capaz de compreender as dinâmicas coletivas e pudesse interagir 

mais conscientemente nos ambientes sociais. A escola utilizando recursos como 

trabalhos manuais, passeios de observação pela cidade, criaria caminhos para 

instrumentalizar seus alunos a ponto desses se tonarem aptos a construírem suas 

próprias sínteses. 

 Nessa perspectiva os objetivos da educação entremeavam-se ao segundo pilar da 

teoria da Escola Progressiva referente ao processo de aprendizagem, tornando a criança 
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o centro da atenção pedagógica. Porém Dewey recusava uma abordagem voltada apenas 

para o entendimento do progresso evolutivo das capacidades psicológicas e cognitivas 

das crianças. Em sua teoria a aprendizagem ocorre em função das interações 

colaborativas; por meio da observação e experiência o conhecimento é construído, 

cabendo à escola estimular essas atitudes, de maneira diferente a cada nível de 

amadurecimento do aluno, suas vivências mais complexas e sistemáticas.  

 Por isso, a aprendizagem deveria extrapolar os limites das tradicionais 

ordenações curriculares que fragmentavam o conhecimento e abstraíam os princípios de 

cada ciência. Era necessário dar concretude ao saber a ponto de uma criança, por meio 

de práticas corriqueiras, pudesse chegar a deduções de caráter mais lógico, ou seja, aos 

primórdios de uma síntese científica. O convívio e o trabalho coletivo não só ajudariam 

no processo de estruturação do trabalho mental e psíquico do aluno, como apresentaria 

de forma lúdica o mundo do trabalho e as exigências que a sociedade impunha como 

fundamentos de seu funcionamento. A escola não se concretizava enquanto um espaço 

problematizador, mas sim regulador, na medida em que moldava hábitos e saberes 

adequados a um período, introduzindo-os na vida dos estudantes, como parte integral de 

seu desenvolvimento escolar. 

As ideias difundidas pela Educação Progressiva chegaram ao Brasil ainda na 

década de 1920 e se propagaram por meio de ações de alguns governos estaduais 

preocupados com a modernização dos sistemas educativos locais. Essas reformas 

estaduais disseminavam, pelo país, um novo discurso pedagógico, marcado pela 

centralidade do aluno no processo de aprendizagem; na observação e experiência como 

meio de aquisição de conhecimentos; no reforço aos métodos concêntricos de estudo, às 

disciplinarização e higienização do corpo. Porém, a experiência escolanovista esbarrava, 

no Brasil, na falta de democracia, distorcendo o sentido de seu principal fundamento, a 

conquista da autonomia por parte dos alunos (VALDEMARIN, 2010).  

Apesar disso, conquistas foram alcançadas, especialmente, no âmbito do ensino 

das ciências humanas, que eram estimuladas a deixarem de ser meras disciplinas 

mnemônicas e passando a internalizar práticas reflexivas para a compreensão da 

realidade social. Porém, como veremos a seguir, essa conquista foi obtida muito 

lentamente no ensino de História, que no período de 1930-1950, privilegiava uma 

abordagem biográfica dos grandes heróis, e apresentar fatos históricos como 

acontecimentos dissociados de uma dinâmica social conflitante. 
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3.2. O ensino de história na década de 1930. 

 

Para o presidente da República Getúlio Vargas o sistema educacional funcionava 

como um importante disseminador de novos ideários, por isso, a fim de obter a 

consecução de seus objetivos impôs uma série de medidas à educação, condensando os 

debates travados na Reforma Francisco Campos, aprovada em 1931. Regulamentou o 

ensino secundário, essa reforma buscava padronizar não só o sistema, mas também os 

currículos escolares. O ensino secundário foi subdividido em dois níveis, o curso 

fundamental de cinco anos, e o complementar mais curto e obrigatório para o ingresso 

nas faculdades. 

Além de afetar aspectos estruturais da educação, a reforma de 1931, abrangeu 

ainda a divulgação de instruções metodológicas. A disciplina de História, antes 

subdividida em História Universal (3º e 4º anos) e História do Brasil (5º ano), passou a 

ser denominada exclusivamente de História das civilizações, aplicada aos cinco anos do 

Ensino Secundário. Os assuntos referentes à História do Brasil concentravam-se no 5º 

ano e mesmo assim, não deveriam discorrer acerca de temas políticos que despertassem 

nos estudantes qualquer sentimento de contestação da ordem estabelecida. A História 

destinava-se, portanto, a proporcionar ao aluno o conhecimento do legado cultural da 

humanidade e, principalmente, oferecer uma formação moral condizente com o ideal de 

cidadão ciente de seus deveres em relação à comunidade (HOLANDA, 1957). 

Assim, as aulas de História e a própria escola tornaram-se palco para a 

construção de uma memória histórica muito específica. Livros e falas de professores 

invocavam a lembrança dos heróis da pátria, homens que devotaram suas vidas à defesa 

do bem comum. As ações repressoras do passado histórico empreendidas pelas armas 

dos dominadores legitimavam-se frente à imperativa defesa da paz e da ordem social, 

apagando as lutas, as resistências populares contra as diferentes opressões. O 

significado atribuído ao sentimento de nação, que se forjava também nas escolas, 

ligava-se tanto a um passado de glória, quanto apontava para um futuro de progresso e 

crescimento. 

A história prescrita nos currículos e constantes nos manuais seguia assim uma 

ordem cronológica, uma visão acabada do fazer histórico, excludente no sentido de 

traduzir apenas os anseios de uma camada social dominante. Porém, os laços entre os 

conteúdos ensinados e as realidades sociais não podiam sofrer um mero processo de 
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apagamento das tensões, era necessário que trouxessem em si uma coerência em relação 

ao cotidiano; ora borrando os limites ideológicos, ora apaziguando os ânimos sociais. 

 Dessa maneira houve todo um esforço em forjar um sentimento que unisse a 

sociedade, um símbolo capaz de atrair grupos dissidentes para a consecução de um bem 

maior – a pátria. Esse ideal patriótico, por seu turno, além de servir como catalizador de 

ações coletivas favorecedoras dos projetos políticos estadonovistas, era reforçado por 

meio de mobilizações populares, como aconteceu durante a campanha em defesa da 

criação de uma empresa estatal com direito de exploração do petróleo brasileiro. A 

pátria, embora conceito vago e controverso, facilmente se traduzia em simbologias 

aceitas pela população sendo incorporadas aos diferentes tipos de narrativas e contextos. 

 A percepção da escola como meio difusor de um ideal pátrio não era uma 

novidade no início dos anos de 1930. Desde o final do século XIX, intelectuais 

brasileiros buscavam consolidar comportamentos cívicos e nacionalistas, por meio dos 

saberes escolares. Rui Barbosa ao propor seu modelo de reforma para a educação 

primária. já enfatizava a importância do ensino da disciplina Moral e Cívica, de uma 

educação propedêutica para as camadas trabalhadoras e da implantação do método 

intuitivo, defendendo que a aprendizagem fosse construída pelo aluno, a partir do 

reconhecimento de sua realidade mais próxima. A intenção era disseminar um ideal de 

civilidade, de progresso e apego à pátria, por isso, os conteúdos de disciplinas como a 

História e a Geografia, deveriam promover ações que exaltassem as qualidades do país, 

e o desejo de promover o seu permanente e pacífico crescimento econômico e social 

(SOUZA, 2000). 

 Vários outros intelectuais sucederam-se na defesa dos mesmos ideais, podemos 

ainda nos reportar ao pensamento de Delgado de Carvalho (1884-1980), geógrafo, mas, 

especialmente, um intelectual reconhecido e influente em seu tempo, também defendia, 

a exemplo de outros escolanovistas, a implantação dos Estudos Sociais, como meio de 

fortalecer uma formação pátria e cívica entre os estudantes. Porém, foi além, 

preocupando-se especialmente com a formação dos professores que deveriam estar 

aptos a não só explicar os conteúdos de suas disciplinas, mas incorporar às suas práticas 

o método intuitivo.  

Portanto, intelectuais e educadores brasileiros desde o final do século XIX, 

estiveram atentos à potencialidade da escola como meio difusor de ideais nacionalistas, 

tendo sido renovado, nos anos de 1930, sob os auspícios das políticas educacionais 
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implementadas pelo Governo Federal. Dessa forma, os conteúdos de história pátria 

ultrapassavam as fronteiras e os tempos das aulas de História - estendiam-se aos 

momentos cívicos de hasteamento das bandeiras, o canto dos hinos, das comemorações 

de datas históricas. Recorria-se a um acervo interpretativo que buscava harmonizar a 

diversidade unindo aspectos aparentemente distintivos, contrapondo as tradições locais 

(representação de um passado como que disposto a uma única narrativa), a um futuro 

em permanente devir. O tempo presente comprimia-se entre a tradição e a modernidade, 

ponte de intercessão de dois tempos concebidos como insuspeitos e absolutamente 

inalcançáveis. 

Ao relegarem o tempo presente a um segundo plano, os historiadores acabaram 

por explicitar a predominância de uma concepção historiográfica positivista, na qual a 

história constitui-se como um encadeamento de fatos cronológicos tendente a um 

processo evolutivo, em que o passado narrado absorve as rupturas e os retrocessos 

sociais, dando a impressão de que a história tem um curso linear e ascendente, 

favorecedor à centralização estatal e integração territorial, vivenciada no período. 

Assim, elementos de descentração política ou de valorização das manifestações 

culturais locais e regionais, eram estigmatizadas como folclore (GOMES 2007), 

reforçando o sentimento de identificação a uma concepção histórica homogeneizadora.  

No âmbito do ensino de História essa tendência também estava presente, 

reproduzindo nos conteúdos ministrados nas aulas, ou como corpo dos livros didáticos, 

a predominância de temas referentes à colonização do Brasil, ou aos acontecimentos 

que marcaram o período imperial. O passado apresentava-se como um tempo-espaço de 

onde poderiam ser colhidos fatos marcantes e personagens históricos, enaltecedores do 

espírito empreendedor do brasileiro, da bravura e da honra, características fundamentais 

para um país que buscava conciliar interesses adversos e omitir os confrontos sociais – 

os bandeirantes, os governadores gerais do Brasil Colônia, o enfrentamento das 

adversidades das conquistas, Tiradentes e a luta pela fundação de uma nação 

independente, Duque de Caxias o pacificador nacional, D. Pedro I e José Bonifácio, 

líderes do movimento de unificação e independência do país; todos símbolos que 

lembravam os esforços pela conquista, independência e centralidade na história 

nacional.  

Recorrer aos livros didáticos produzidos nesse período pode nos trazer algumas 

indicações acerca da cultura histórica construída na escola daquela época, mas ainda, a 
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constatação das lacunas e tensões que geraram as mudanças no tratamento de 

determinados temas, a exemplo das temáticas regionais. A regionalidade nordestina com 

suas delimitações e especificidades, acompanhava os debates travados no plano político 

e acadêmico mais amplo. A delimitação espacial/temporal, os personagens e 

acontecimentos históricos incorporam-se lentamente aos textos desses livros, porém em 

uma perspectiva de reforço do sentimento de unidade nacional, reafirmando a cultura 

histórica predominante na época. 

 Neste capítulo analisaremos três livros didáticos produzidos entre os anos de 

1930 e 1950, escritos por diferentes autores, a fim de percebermos quais as 

representações sobre a história regional nordestina eram correntes e foram fixadas como 

saber escolar, naquele período. Os autores que analisaremos. Como já apresentamos são 

Jonathas Serrano, Rocha Pombo e Joaquim Silva. 

 

3.3. As temáticas regionais contidas no livro didático de Jonathas Serrano. 

 

O primeiro livro consultado foi História do Brasil de autoria de Jonathas 

Serrano (1855-1944), publicado por Briguiet & Cia editores, em 1931 (Figuras 2 e 3). 

Embora destinado ao uso como livro didático, este compêndio também estava dirigido a 

xonsultas do professor - sua extensão e características da sua composição textual, com o 

uso de uma escrita rebuscada, o  qualificam como livro de consulta para elaboração das 

aulas pelos professores. Encadernado com capa dura, contém, no total, 583 páginas, é 

ilustrado, com cerca de 121 imagens em preto e branco, das quais sete são mapas 

históricos. O livro foi escrito com a colaboração da professora Maria Junqueira Schmidt 

e de Helena Saboia de Medeiros, sendo composto por 39 capítulos, um apêndice de 61 

páginas, contendo oito documentos sobre a organização políticca do Império; e um 

anexo, com 4 páginas, apresentando indicações para estudos pessoais dos alunos.  
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Figura 2.  Capa do livro História o Brasil de Jonathas Serrano. 

Fonte: Arquivo pessoal da autora em 12/08/2011. 
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Figura 3. Contra capa do livro de Jonathas Serrano. 

Fonte: Arquivo pessoal da autora em 12/08/2011. 
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Serrano, formado em direito (1907), professor efetivo do Colégio D. Pedro II 

desde 1926, foi não só um influente educador como um articulador político. Membro da 

diretoria do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, professor da Escola Normal do 

antigo Distrito Federal, participou do Conselho Nacional de Educação, das comissões 

reformadoras do ensino secundário. Ou seja, Serrano esteve no centro dos debates 

acerca do ensino de História de sua época, sempre defendendo os interesses católicos no 

âmbito educacional, a partir de uma concepção de história tomada como fonte de 

inspiração para construção de um espírito patriótico e cívico no seio da juventude, como 

se pode observar nesta passagem do seu livro: 

 

Estudada e ensinada á luz do methodos racionaes, pode a historia 

contribuir de modo apreciavel para a grande obra da educação 

nacional. A primeira condição para defender os altos interesses da 

Patria é conhecê-la bem no seu passado, afim de compreender como, 

do que foi, veio a ser o que hoje é. O patriotismo não deve ser amor 

cego, ignorante, exagerado, systameticamente laudativo de quanto 

diga respeito ao seu país, sem exame prévio dos factos, sem critério na 

apreciação dos valores. Muito ao contrario. Reconhecer os erros, as 

deficiências, as necessidades do meio social a que pertencemos é 

estimulo para que nos oferecemos, na esfera de nossa influencia, por 

minorar ou corrigir taes males. (SERRANO, 1931 p. 14-15) 

 

Tendo se notabilizado como autor de sucesso e, mais tarde, avaliador de livros 

didáticos, Serrano pode difundir amplamente seus ideais educacionais. Seus livros não 

eram dedicados exclusivamente aos estudantes, falavam também aos professores, 

orientando-os no uso de métodos e práticas educativas mais dinâmicas e reflexivas, 

incentivando os professores a desenvolverem atividades de pesquisa em bibliotecas e 

museus, ou passeios em áreas públicas para o estudo dos conteúdos específicos. Era 

comum ainda na década de 1930 os livros serem utilizados exclusivamente por 

professores, pela própria dificuldade dos alunos em adquirirem seu material escolar. 

Assim, mesmo livros originalmente escritos para os alunos, tinham uma linguagem e 

uma disposição mais apropriada para o uso dos professores e, não raramente, seus 

conteúdos ultrapassavam as possibilidades de ensino no tempo regular do ano letivo. 

Em função do amplo público que desejava atingir, e por suas filiações político-

ideológicas, o cuidado na produção de sua narrativa era evidentemente considerada, de 

maneira que o ensino de História oferecesse aos alunos um arcabouço erudito, porém 

não problematizado da realidade social, conforme afirmação do próprio autor, “evitou-
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se cuidadosamente qualquer frase ou gravura capaz de ofender escrúpulos ou 

convicções pessoaes em assuntos debatidos e não resolvidos de maneira definitiva e 

indiscutível” (Idem, p. 2). Portanto, essa concepção apresentava a História como uma 

ciência estática; o passado tomado como verdade absoluta e inquestionável. 

Se a pátria foi o tema central da obra de Serrano, compreender seu significado 

nos coloca frente ao desafio de identificar quais os elementos utilizados em sua 

narrativa, no tratamento das diferenças regionais, com os embates travados pelos vários 

grupos sociais que, em algum momento, reivindicaram o controle político e econômico 

do país. Comecemos, assim, pela própria inserção do ensino de História no processo de 

discussão da história universal, uma vez que, para o autor, o Brasil nasceu com a 

chegada dos portugueses ao “Novo Mundo”, de forma que o passado e o presente do 

país encontraram-se sempre entrelaçados aos acontecimentos transcorridos no 

continente europeu,  

 

Quem se dedica á História do Brasil não se encerra dentro de uma 

especialidade árida e estreita. Desde a época da descoberta nenhum 

grande facto europeu deixou de ter a sua repercussão no Brasil ou de 

definir em nossos destinos. Se alguém entre nós fizesse a experiência 

de ensinar a um adolescente a Historia do Brasil, explicando-lhe 

sucessivamente os acontecimentos da história da Europa e pintando-

lhe os seus personagens, á medida que em nossa historia fossem 

aparecendo os efeitos daqueles acontecimentos ou a influencia 

daquelas figuras – esse adolescente acabaria sabendo não só a historia 

da sua pátria, mas também quase que a historia completa do Ocidente 

do velho mundo dos últimos três séculos. (idem, p. 18) 

 

Entretanto, não se tratava apenas de conectar a história do país à história 

ocidental, essa abordagem colocava o colonizador português como o elemento 

propulsor do desenvolvimento nacional. O europeu que traz a civilidade ao “novo 

mundo”, imprimindo em linhas tortuosas uma filiação brasileira à história ocidental. 
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A exposição sobre o período colonial compreende grande parte do livro 

analisado, exatamente 317 páginas, contrapondo-se de forma gritante às 134 páginas 

dedicadas ao estudo do Império e às 39 páginas referentes à República. O passado, já 

livre dos conflitos e pressões políticas e sociais, era tomado como referência para a 

compreensão da contemporaneidade. Essa subdivisão temporal, também expõe o 

tradicionalismo contido na percepção de fases sucessivas da história nacional: Colônia, 

Império e República formavam uma estrutura que sugeria há um tempo a progressão 

coerente e harmônica da sociedade brasileira. 

O Nordeste também é considerado nesse tempo pretérito. A ênfase à empresa 

colonizadora inscreve a história local aos primeiros séculos da conquista portuguesa, e 

em todas as passagens apresentam duas características marcantes, a abordagem política 

Figura 4. Engenho de açúcar nordestino. ( SERRANO, 1931, p. 207) 

Fonte: Arquivo pessoal da autora em 12/08/2011. 
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e biográfica dos principais líderes, a articulação da história local a um processo que 

resultou no fortalecimento da unidade nacional.  

Ainda sem delimitação espacial definida oficialmente, o Nordeste aparece como 

pertencente ao norte brasileiro, uma definição apoiada na localização geográfica em 

contraposição ao sul. Porém, em geral, ao tratar do Norte o autor discorre sobre a região 

litorânea compreendida entre Alagoas e Maranhão. Em apenas uma passagem, em todo 

o livro, Serrano refere-se explicitamente à região Nordeste, quando destaca, no governo 

de Epitácio Pessoa, “a iniciação das obras contra a seca no Nordeste” (SERRANO, 

1931, p. 496), o que nos leva a crer que já nos idos da década de 1930, embora a região 

ainda não fosse oficialmente estabelecida, sua distinção em relação ao Norte brasileiro 

já estivesse sedimentada.  

Embora a divisão regional do país não estivesse oficializada pelo governo, nessa 

época, vários intelectuais tinham proposto diferentes divisões do território nacional, 

como André Rebouças, Elisee Eclus, Delgado de Carvalho, conforme já havíamos 

discutido no primeiro capítulo desse trabalho, essas diferentes divisões foram 

condensadas em um quadro elaborado por Guimarães (1941), e aqui reproduzido, 

(Figura 1, p. 66).  Em outra perspectiva podemos considerar que os problemas gerados 

pelas secas recorrentes na região, expusesse a região a um intenso debate público, 

repercutindo na apresentação desse problema no corpo de seu livro didático, mesmo que 

em uma única frase. 

As temáticas regionais também não foram postas em um contexto meramente 

descritivo. Inserem-se na apresentação de duas questões centrais para o autor, a primeira 

diz respeito à própria conquista e domínio territorial, enquadram-se nessa discussão o 

estabelecimento das capitanias hereditárias e a conquista do Norte brasileiro, das lutas 

contra os invasores europeus, sobre as entradas e bandeiras, e por fim dos tratados 

territoriais. A segunda abordagem diz respeito à construção do sentimento pátrio e 

contém a explanação de acontecimentos políticos, revoltas que agitaram a região, seus 

líderes e seu povo.   

Em todas essas passagens é bastante clara a busca pela construção de uma 

unidade nacional – quando trata do período colonial enaltece as ações colonizadoras 

portuguesas, a coragem e perseverança dos primeiros colonos; tratando do Império a 

construção de uma nação em contraposição aos desmandos metropolitanos, por fim, a 

República aparece como o momento do desenvolvimento econômico e social do país. 
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Sua narrativa detalha as principais batalhas, o brilhantismo dos líderes, a 

coragem dos colonos, vai preenchendo as páginas do livro com textos de exaltação aos 

feitos das camadas dominantes. Em poucas passagens os personagens são pessoas 

comuns, aparecendo ora como coadjuvantes de uma história maior, como no trecho 

transcrito abaixo: 

 

Nessas jornadas sangrentas são os naturaes da terra, indios, negros e 

mestiços, que oferecem o seu braço aos chefes portugueses, entre os 

quaes o amor da terra não consegue sopiar a vaidade e a ambição, 

criando dest’arte dissenções no commando e entravando a acção 

intrepida dos colonos brasileiros (SERRANO, 1931, p. 125) 

 

Mas, em geral, as ações empreendidas pelas camadas populares, em defesa de 

seus interesses, são apresentadas como agentes desestabilizadores da ordem social, seus 

líderes são sempre pessoas incultas e, portanto, despreparadas para o exercício do poder. 

Omitindo as violentas ações empreendidas pelos governos constituídos, Serrano 

justifica e legitima as ações repressoras das classes dominantes, como podemos ver 

quando o autor trata sobre o movimento da Balaiada e de sua repressão: 

 

Raymundo Gomes, filho do Piauhy, creado no campo a lidar com 

gado, criminoso impune protegido pela facção oposicionista – a dos 

Bentivis. O nome adviera de um periódico de pequeno formato, órgão 

do partido. Os legalistas foram chamados cabanos (Idem, p.358, grifos 

do autor) 

Luís Alves intitulou seu exército – Divisão Pacificadora do Norte -, 

dividindo-o em três colunas; regulou todos os serviços, nomeou 

médicos e capelões, organizou hospitais e acossou por todos os lados 

os rebeldes, desbaratando-os. Muitos depuseram as armas ou passaram 

para o partido da legalidade. (Idem, p. 360, grifos do autor) 

 

 

Duque de Caxias, Luís Alves de Lima e Silva, foi representado como o grande 

pacificador do país. Tendo reprimido violentamente diferentes movimentos sociais, 

ganhou destaque nos livros didáticos como o grande herói unificador da nação, naquele 

período. Havia então uma inversão de valores, pois aqueles que lutavam por uma vida 

mais digna para as populações carentes apareciam como inimigos da pátria.  

Com a exposição das revoltas regenciais, acabavam também as referência que 

Jonathas Serrano faz ao Nordeste no Império. O período republicano é apresentado em 

função dos sucessivos Governos Federais, as realizações de cada presidente. O Nordeste 



100 

 

só objeto da narrativa do autor quando este se detém no relato da Guerra de Canudos, 

que ocupa 7 páginas do livro. A atenção destinada a Canudos também nos remete ao 

impacto que o movimento causou em sua época. Em 1930, a memória daqueles 

acontecimentos, certamente ainda era muito viva, causando, certamente, filiações de 

aprovação e repúdio à trajetória e destino daqueles sertanejos.  

Ao discorrer sobre Canudos, Serrano não faz nenhuma referência às condições 

econômicas e sociais correntes no sertão nordestino. Antes personaliza toda a história 

apresentando Antônio Conselheiro como um lunático “Antônio Vicente Mendes Maciel, 

‘o Conselheiro’, nascera em Quixeramobin, no Ceará, por volta de 1835. Família era 

celebre nos fastos criminaes da então província. O pae educara-o, porem, em princípios 

de exemplar honradez, que o filho durante certo tempo seguiu com fidelidade notavel” 

(Idem, p. 476). Da mesma forma, os seguidores do Conselheiro e a própria vida em 

Canudos são apresentados como uma aglomeração de pessoas pobres vivendo em uma 

sociedade degenerada, 

 

Logo começaram a affluir para ali numerosos contigentes de devotos 

vindos das villas e cidades mais remotas. Casebres miseráveis, sem 

nenhuma ordem, eram abrigo de milhares de criaturas que tudo 

suportavam para viver á sombra do santo Conselheiro. (...) Organizou 

Antônio Conselheiro um governo ideado pela sua mente treslouca e 

pala religiosidade extravagante. O maior delicto que se podia 

commetter era faltar ás rezas. No entanto, praticavam-se impunemente 

actos de imoralidade. O chefe daquele bando, se não estimulava, pelo 

menos cerrava os olhos a toda espécie de desmandos e abusos. (Idem, 

p. 477) 

 

Seu texto detalha os fatos ocorridos nas diversas batalhas, e apesar de tratar-se, 

segundo o autor, de um agrupamento de criminosos, Serrano faz algumas considerações 

sobre os habitantes de Canudos que contrapõem-se à imagem construída no decorrer de 

sua narrativa. Admite o autor a coragem e a força dos habitantes de Canudos durante os 

confrontos com as forças governamentais, “os jagunços preferiam morrer luctando a se 

entregarem à sanha do inimigo. O sertanejo vendia caro a sua vida” (p. 482) e 

concluindo sua explanação afirma,  

 

Terminou assim esta luta renhida e sem gloria, fruto de um formidável 

erro de apreciação acerca do fenômeno social que lhe deu origem. 

Quer era senão o resultado do isolamento das populações sertanejas, 

miseráveis, flageladas por uma natureza madrasta, privada 
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completamente de instrução, da mais rudimentar cultura, finalmente 

sujeitas por isto à influencia do primeiro que lhes soubesse captar a 

confiança? (SERRANO, 1931, p. 483). 

 

Para Freitas (2001) o pensamento intelectual brasileiro nas primeiras décadas do 

século XX, foi fortemente impactado pela obra de Euclides da Cunha (1866-1909). Em 

parte pela revelação de um Brasil mergulhado em um tempo pretérito, atado a uma 

realidade que contradizia os ideais mais caros à vida moderna, aspirada pelas elites 

brasileiras. Mesmo tendo escrito no início do século, as imagens construídas por 

Euclides deixavam à mostra a multiplicidade social que compunha o país, o que em si 

apresentava-se como contraponto ao ideário nacionalista.  

“Euclides reclamava da falta de unidade racial e da inexistência de unidade 

temporal num país dividido em vários tempos históricos. Faltava o Estado, faltava a 

educação e a saúde” (FREITAS, 2001, p.14). Não que as cidades, em crescente 

progresso nas áreas litorâneas, estivessem também elas, livres de um atraso sistêmico, 

mas porque a dualidade que cindia o país, pintado com cores intensas, colocava em 

xeque os discursos e projetos do Estado centralista e ditatorial. 

As benesses não estavam ao alcance de todos e não se tratava apenas de 

diferenças visíveis em um ambiente urbano. O campo, o sertão, expunha como uma 

ferida purulenta, o abandono e a usurpação de direitos aos quais as camadas 

desfavorecidas estavam submetidas. E se o pensamento educacional escolanovista se 

propugnava como transformador da realidade social, também deveria enfrentar o 

desafio de responder a essas questões latentes. Era premente a necessidade de repensar o 

Brasil em sua pluralidade social; de tecer uma malha com muitos fios, de tal forma que 

uma identidade nacional fosse capaz de sustentar as diversidades regionais e suas 

tendências dissipadoras. 

Mas que espaço é esse atribuído ao Norte/Nordeste? Não há uma descrição 

precisa desse espaço geográfico, o território é tomado como um cenário no qual se 

desenrolam os dramas sociais. As referências que Serrano (1931) faz ao meio serviram 

mais para indicar os locais onde os principais acontecimentos ocorreram, do que para 

esclarecer a integração existente entre o homem e o ambiente onde habita, as 

transformações que sofre e impõem em função da realidade física que o circunda. Os 

limites geopolíticos do país, as subdivisões político-administrativas, muito pouco 

acrescentam para a compreensão do processo de desenvolvimento social vivenciado em 
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cada região; a ênfase nos processos políticos acabou por empobrecer a percepção de 

espaço no estudo da história brasileira, omissão que permanece presente na maioria das 

produções historiográficas até hoje.  

A necessidade de síntese desse ideário nacionalista perpassado pelas 

dissonâncias regionais expressou-se no pensamento brasileiro segundo duas 

perspectivas. Para Freitas (2001), até a década de 1940, eram as questões raciais que 

predominavam nos debates referentes à nacionalidade, temáticas referentes à 

miscigenação e aos estereótipos das “raças” estiveram presentes em praticamente todos 

os trabalhos dedicados à cultura brasileira. A questão racial foi decisivamente ressaltada 

com as obras de Gilberto Freyre, provocando uma releitura de autores da década de 

1870, como Silvio Romero e Nina Rodrigues ou de textos publicados posteriormente, 

nos quais as abordagens cientificistas buscavam justificativas aos olhares 

preconceituosos das elites nacionais e ao arcabouço positivista das pesquisas 

sociológicas da época, como ocorreu em Populações Meridionais de Oliveira Viana 

(2005). 

Sob essa ótica, o interior, os sertões, eram vistos como um campo onde mais 

fortemente estavam presentes as marcas dessa população mestiça, presa ao mundo rural. 

Às determinações da natureza não denunciavam as relações políticas e condições 

socioeconômicas de exploração das populações mais carentes. Antes reforçavam um 

senso comum de que o “atraso” dessas regiões estavam relacionadas ao meio ambiente. 

Igualmente, as deformações que a mistura de raças introduzira no sangue brasileiro, 

despontavam como fatores impeditivos ao processo civilizatório. A miscigenação, no 

pensamento científico/acadêmico e literário nas primeiras décadas do século XX, 

implicava no reconhecimento de que “o mestiço em um espectro amplo de análises, na 

qual predominavam as dualidades entre cidade e campo, litoral e sertão e norte e sul” 

(FREITAS, 2001, p. 75-76). 

 

3.4 O ensino de história durante o Estado Novo e as temáticas regionais no livro de 

Rocha Pombo. 

 

O período compreendido entre as décadas de 1930 e 1940, em nível mundial, foi 

marcado pela ascensão de governos e doutrinas ditatoriais de variados matizes, cuja 
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influência acabaram exercendo papel decisivo na conformação dos eventos que levaram 

à Segunda Guerra Mundial. No Brasil, essas tendências também contribuíram para a 

deflagração do golpe que instituiu o Estado Novo, em 1937.  

Segundo Fausto (1999), o autoritarismo brasileiro longe de ser homogêneo, 

nutria-se de concepções nascidas e difundidas por intelectuais conservadores originários 

de diferentes países, a exemplo do pensamento do economista romeno Manoilescu 

defensor de ações corporativistas e protecionistas como estratégias para o 

desenvolvimento de áreas economicamente periféricas, e que influiu profundamente os 

industriais brasileiros; ou ainda de Kemal Ataturk, militar e ditador turco que propunha 

uma “modernização pelo alto”, a exemplo do que também defendia Oliveira Vianna 

importante ideólogo do regime ditatorial da Era Vargas. Assim, acompanhando as 

transformações econômicas e políticas que o mundo vivenciava nas décadas de 1930/40, 

o Brasil, não só respondia aos novos contextos internacionais, como criava mecanismos 

próprios de modernização conservadora de sua sociedade. 

Esse processo abrangeu diferentes setores sociais estabelecendo padrões de 

relacionamentos entre Estado e sociedade que se mostraram eficazes na construção de 

uma política interna favorecedora de uma elite urbana e industrial. Concatenando ações 

de caráter estratégicos, o governo pode colocar-se como condutor dessa modernização – 

promovendo a instalação de um parque industrial de base, alijando do poder as 

oligarquias regionais, restringindo a autonomia dos estados, impondo um rigoroso 

controle à manifestação de trabalhadores e partidos políticos, e por fim, criando uma 

máquina de censura ideológica e, ao mesmo tempo, investindo maciçamente na 

propagada estatal; o governo varguista conseguiu transformar em questão de segurança 

nacional todos os debates que pudessem abalar sua estabilidade, contando, para tanto, 

com o apoio das Forças Armadas, “guardiã da paz e do progresso nacionais” 

(PANDOLFI, 1999).  

Tanto a cultura quanto a educação tornaram-se pontos chaves desse processo, 

em razão da ampla difusão dos sentimentos de filiação à pátria que poderia efetivar. Daí 

a busca por um modelo pedagógico capaz de adequar as novas gerações a um novo país, 

a padrões de vida urbanos regulados por novos ritmos sociais, porém mantendo uma 

condição de subordinação e aceitação das contradições socioeconômicas. A educação 

aparece como poderoso instrumento difusor dessa ideologia nacionalista habilmente 
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apropriada pelo governo, alçando as questões relativas à educação à condição de 

programa estratégico da nação.  

O grande nome do governo varguista para a educação foi Gustavo Capanema, 

que mantendo-se no cargo de Ministro da Educação e Saúde por onze anos, de 1934 a 

1945, proporcionou estabilidade ao Governo e o acompanhamento das políticas 

implantadas ao longo do tempo. Dentre as realizações de sua administração destacou-se 

a organização da Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD), criada por meio de 

decreto-lei nº 1006, em dezembro de 1938. O objetivo do Governo era exercer rigorosa 

fiscalização não só nos conteúdos, mas em todo o processo de produção e distribuição 

dos livros didáticos, o que resultou em uma limitação tanto na qualidade quanto na 

diversidade de obras dispostas para o uso escolar. (CURY,1996; BANDEIRA 1996). 

Dessa maneira, os livros didáticos sofreram uma intervenção direta e 

permanente tanto em termos ideológicos, quanto na forma de sua produção, venda e 

distribuição, especialmente aqueles adotados pelas escolas públicas. Segundo Ferreira 

(2008), a CNLD inicia seus trabalhos em 1940, após uma longa fase de estruturação, 

durante a qual Capanema selecionou vários intelectuais para comporem a banca da 

comissão avaliadora, sendo responsáveis pela análise dos livros didáticos de História os 

professores Jonathas Serrano e Carlos Miguel Delgado de Carvalho, ambos professores 

do Colégio Pedro II,  e o padre Leonel Franca, de formação jesuíta, e professor de 

colégios católicos tradicionais do Rio de Janeiro, que mais tarde colaborará com a 

Fundação da Pontifícia Universidade Católica - PUC de São Paulo. 

Fica evidente, que a tendência prevalecente nos processos de avaliação dos 

livros didáticos era conservadora, tendo dois representantes católicos e Delgado de 

Carvalho, geógrafo de formação, que defendia os princípios do escolanovismo 

brasileiro. Durante o ano de 1941, essa comissão foi acrescida de mais três membros, 

com o objetivo de agilizar os trabalhos de avaliação dos livros inscritos, seus novos 

membros foram Eugênio Vilhena Morais, Historiador do Arquivo Nacional, Américo 

Lacombe, professor de História na Casa de Rui Barbosa e Roberto Bandeira Acióli, 

professor do Colégio Pedro II. 

De acordo com os dados apurados por Ferreira (2008), em sua pesquisa acerca 

do processo de constituição e funcionamento da CNLD, no primeiro ano de 

funcionamento, essa recebeu um total de 1.986 livros didáticos, sendo 117 de História 

do Brasil. A comissão poderia negar autorização aos livros apresentados, o que 
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impediria sua adoção nas escolas, quer públicas ou privadas, assim, havia uma grande 

preocupação dos autores e editores em seguir rigidamente os pontos programáticos 

apresentados pelo Ministério da Cultura e Saúde. Havia ainda especificações técnicas 

referentes ao tamanho das páginas e ao volume do livro que podiam ser alvo de 

possíveis proibições ou recomendação de mudanças. Devido ao grande volume de livros 

a serem analisados, em média cada volume demorava entre dois a três anos para receber 

o parecer final, uma vez aceito, os editores nos anos seguintes, apresentavam para 

avaliação, apenas as partes que seriam modificadas, o que fazia com que os conteúdos 

dos livros didáticos sofressem poucas alterações durante muitos anos, dificultando uma 

rápida atualização das informações e abordagens em cada coleção. 

Da mesma forma, as editoras apostavam na publicação de autores já consagrados 

anteriormente, como estratégia de aprovação de seus livros. Não por acaso, alguns 

livros foram reeditados por décadas, apresentando apenas algumas poucas variações no 

corpo de seus textos. Outra consequência era a padronização dos conteúdos dos livros 

didáticos, uma vez que os editores não desejavam arriscar uma possível desaprovação 

por parte da CNLD. Por isso, os livros de História possuíram textos e aparência tão 

semelhantes, alguns enfatizavam determinados temas, porém nunca variavam de forma 

exacerbada, o que favoreceu a consolidação dos ideais perseguidos pelo próprio 

governo. 

Essa intervenção enérgica do Estado na produção de um conhecimento escolar 

expõe os esforços do governo em criar uma cultura histórica própria, legitimadora de 

suas ações, mas ainda assim capaz de ser amplamente aceita. Tendia-se, portanto, para 

uma homogeneização da História, que, segundo Bomeny (1999), só poderia ser 

efetivada por meio do apagamento das diferenças regionais, presentes no território 

brasileiro, 

 

A segunda dificuldade exigiria intervenção mais enérgica: tratava-se 

de “homogeneizar” a população, afastando assim o risco de 

impedimento do grande projeto de identidade nacional. A esta última 

intervenção convencionou-se chamar a questão da nacionalização do 

ensino, ou, na terminologia da época, “abrasileiramento” do ensino. A 

terminologia nacionalização do ensino está informada pela ideologia 

mais geral da formação da nacionalidade, tendo embutida nela mesma 

a questão da centralização, do anti-regionalismo, e se quisermos 

adiantar, da intolerância com as diferenças. (Idem, p. 151-152) 
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 Por isso o nacionalismo exacerbado, o culto à personalidade, a eleição de 

acontecimentos histórico locais como representação dos anseios nacionais, foram 

mecanismos de enquadramento dos sentimentos e expectativas coletivas, fortalecendo o 

processo de padronização cultural. Os livros didáticos daquela época dão-nos exemplos 

bastante explícitos dessa política, uma vez que omitem, em geral, os conflitos e 

diferenças quer sociais, econômicas ou políticas, mesmo quando tratam os fatos que 

contestam essa aparente unidade e harmonia. 

Dentre os autores que nesse período detiveram liderança nas vendas de livros 

didáticos de História, está Rocha Pombo (1857-1933), historiador autodidata, nascido 

no interior do Paraná, que, depois de ter sido professor, publicado um jornal e ter 

participado rapidamente da vida política de seu estado, mudou-se para o Rio de Janeiro 

onde se tornou um dos autores de livros didáticos mais reconhecidos do país. Cinco de 

seus livros destacam-se dentre as obras que enfoca o debate historiográfico: História da 

América, de 1900, livro vencedor de concurso promovido pelo Conselho Superior da 

Instrução Pública do Distrito Federal, em 1897 - primeiro compêndio de Rocha Pombo 

e o primeiro livro de História da Américas produzido no Brasil. Mais tarde, 1899, 

escreve o Paraná no Centenário, em comemoração ao Quarto Centenário do 

Descobrimento do Brasil. No mesmo ano é lançado seu livro de maior repercussão 

Nossa Pátria, tendo sido reeditado mais de 80 vezes. Porém, sua obra de maior fôlego 

foi uma coleção de dez volumes escrita em um período de doze anos, a partir de 1905, 

História do Brasil Ilustrada, que serviu como suporte para a produção de uma versão 

resumida destinada aos meios escolares, utilizando o mesmo título (SANTOS, 2008, 

2009). 

Em 1918, é lançado História do Brasil para o ensino elementar, manual didático 

que foi utilizado por sucessivas gerações de estudantes, uma vez que em 1043, ainda 

figurava com destaque no catálogo da Edições Melhoramentos. Merece aqui uma nota 

explicativa sobre a escolha de um livro cuja primeira edição data provavelmente de 

1918 e cujo autor, no ano de sua 22ª edição (1943), tinha falecido há 10 anos. Pelo 

menos até meados da década de 1930, as atualizações desse livro continuaram sendo 

feitas por autores ligados à editora, como podemos observar na última página da sua 22ª 

edição, que traz referências ao governo de Artur Bernardes, ocorrido entre os anos de 

1922 a 1926. Aparentemente essas atualizações não afetaram profundamente o sentido 

da obra, já que se destinavam ao acréscimo de conteúdos referentes à história mais 
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recente. Além disso, a liderança na vendagem desse manual, tornava-o importante 

difusor de conceitos e concepções da cultura histórica correntes no período, fato que o 

habilita enquanto objeto de estudo acerca das temáticas regionais que propagava, cerne 

de nossas preocupações nesse trabalho. 

Em parte, a atualidade que o livro apresentava, estava em acordo com o próprio 

desenvolvimento da produção historiográfica nacional, que só tardiamente se 

profissionalizou, com a abertura dos cursos universitários a partir de meados da década 

de 1930. Assim, durante a década de 1940, a maioria dos autores de livros didáticos 

eram historiadores de ofício, geralmente professores renomados, alguns especialistas em 

outras áreas, mas que ocasionalmente também editavam livros de História 

(BITTENCOURT, 2004). Dessa maneira, os compêndios de História continuavam 

marcados pelo amadorismo, pela narrativa descritiva e deficitária em termos de 

discussões teóricas específicas da área.  

Porém, a importância do livro de Rocha Pombo não está restrita a um aspecto 

mercadológico, antes, foram os temas selecionados na composição da obra e abordagens 

propostas pelo autor, que tornam o livro um importante instrumento de reflexão sobre o 

ensino de História daquele período. Expressando, já no início do século XX, 

preocupações que posteriormente figuraram como pontos capitais na definição de um 

status científico para a História.  

Essas características perpassam todo o livro, porém, para Ivan Santos (2009), 

são as trinta páginas iniciais da História do Brasil Ilustrada em que encontramos de 

forma mais explícita as preocupações de Rocha Pombo em relação à sua fundamentação 

teórica. Nessa introdução, o autor expõe e analisa as contribuições dos principais 

pensadores discutidos em seu tempo, como Henry Thomas Buckle, Spencer, Augusto 

Comte, tecendo reflexões que o guiaram na elaboração de suas obras. Portanto, para 

Rocha Pombo era essencial o estabelecimento de um trabalho historiográfico que 

apresentasse uma lógica no entendimento e na narração dos fatos históricos. 

  

O trabalho de um historiador ―moderno, no sentido proposto por 

Rocha Pombo, seria o de estabelecer as relações entre os fatos 

resultantes da ação humana no tempo, e a conseqüente projeção do seu 

sentido teleológico. Rocha Pombo não se afastaria aqui de uma 

concepção do passado como capaz de fornecer os dados com os quais 

o historiador teria que lidar. Apenas consideraria que, além de 

esquadrinhar as informações, ao pesquisador caberia um outro esforço, 
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para compreender as relações existentes entre os mesmos. (SANTOS, 

2009, p. 33) 

 

Porém, apesar do afã por uma renovação historiográfica, Rocha Pombo acabou 

por trair-se, caindo, muitas vezes, nas armadilhas de uma análise descritiva dos fatos, 

exaltando os feitos individuais dos grandes líderes, vistos como propulsores da história, 

ou omitindo aspectos econômicos e sociais na explicação de importantes 

acontecimentos. Contradições em parte explicadas pelo próprio sentido que o autor 

atribuía à História, ora tomada como instrumento de análise crítica da realidade, ora 

como meio de fortalecimento de uma memória nacional de exaltação patriótica. 

Rocha Pombo se distingue dos demais autores, de sua época, por ter 

preocupações incomuns, tais como o cuidado em criar um estilo próprio para a escrita 

de suas obras, principalmente daquelas dirigidas ao ensino escolar, ou ainda, por ter 

sido sensível à tensão existente entre uma concepção de histórica personalista ou de 

construção coletiva, aspectos pouco explorados nos compêndios didáticos. Igualmente o 

cuidado em atrair a atenção do jovem leitor de história com a inclusão de um grande 

número de imagens, algumas ocupando uma página inteira (Figura 5), ou ainda de 

mapas coloridos e encartes de página dupla com mapas históricos (Figura 6), são 

diferenciais significativos de suas obras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Mapa em folha dupla intitulado Assalto dos holandeses a Pôrto Calvo, 1687, PE. 

POMBO, Rocha. 1943. p.114  

Fonte: Arquivo pessoal da autora em 12/08/2011. 
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O livro História do Brasil para o ensino elementar (Figura 7), é composto de 

308 páginas, subdividas em 89 capítulos de duas ou três páginas; o livro é ilustrado com 

186 imagens predominado imagens de bustos dos heróis nacionais; 70 imagens 

reproduzem paisagens brasileiras, ou cenas de acontecimentos históricos como conflitos 

armados e 11 mapas, sendo 3 coloridos. Temas sobre o período colonial predominam no 

livro, sendo abordados em 183 páginas. O Império é apresentado em 91 páginas. O 

período republicano é apresentado em apenas 16 páginas. As 8 páginas finais trazem 

uma sinopse de cada capítulo; seguida do sumário do livro e de uma lista de referência 

das gravuras. 

 

Figura 6. Ilustração intitulada Recife, às margens do rio Capibaribe, está inserida no capítulos 

que trata dos feitos de Nassau durante a sua administração em Pernambuco. (POMBO, Rocha, 

1943. p.128). 

Fonte: Arquivo pessoal da autora em 12/08/2011. 
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Em todo o livro não há nenhuma indicação feita acerca da região Nordeste, 

mesmo tendo sua 22ª edição publicada dois anos após o governo brasileiro ter 

instituído, oficialmente, a subdivisão territorial em cinco regiões - o Norte continuava 

designando toda a grande extensão territorial a partir de Sergipe até o Amazonas.  

Podemos atribuir a duas causas essa desatualização: ao fato de que Rocha Pombo 

privilegiou o estudo do período Colonial, época em que a metrópole portuguesa 

subdividia política e administrativamente o Brasil basicamente em duas regiões - Norte 

e Sul, levando a própria editora a não alterar a narrativa original do livro; mas também 

Figura 7. Capa do livro História do Brasil, de 

Rocha Pombo, 22º edição de 1943. 
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pelas dificuldades de uma atualização imediata das publicações didáticas, em relação 

àos debates travados na academia.  

Em seu texto, o território nacional foi tomado como uma somatória dessas duas 

regiões, e a descrição das riquezas nacionais, atividades econômicas, do processo de 

colonização com as guerras de conquista e defesa do território, são apresentadas em 

uma disposição cronológica que favorece um sentido de continuidade histórica, 

progresso econômico e harmonia social e integração nacional, 

 

3. Além de açúcar, a colônia exportava, se bem que em menor escala 

alguns outros artigos, como algodão, tabaco. Diversos cereais, peles 

pássaros vivos, etc. 

Nas capitanias do norte era um elemento econômico de grande 

importância o pau-brasil e algumas especiarias. 

A criação desenvolvia-se, principalmente nas capitanias de São 

Vicente, de Espírito-Santo, de Pernambuco e de Santo Amaro. 

(ROCHA POMBO, 1943, p. 92) 

 

Embora refira-se à região Norte, no livro de Rocha Pombo predominam 

narrativas que tratam da região atualmente ão atualmente pertencente ao Nordeste – 

inicialmente foram descritos os processos de constituição das províncias localizadas no 

atual litoral nordestino, destacadas por representarem parte da estratégia metropolitana 

de proteção territorial contra invasões estrangeiras francesa e, mais tarde, holandesa. 

Assim, Em seis capítulos foram contadas com riquezas de detalhes a conquista da 

Paraíba e do Maranhão - as principais batalhas, o enfrentamento dos colonos não só 

contra tribos indígenas, mas também contra invasores estrangeiros, as ações que 

permitiram o estabelecimento definitivo do domínio português sobre a região. Outros 

nove capítulos tratam exclusivamente da ocupação holandesa no Nordeste, descrevendo 

minunciosamente as ações que definiram o domínio da extensa área que se estendia de 

Pernambuco ao Ceará, as realizações político-administrativas empreendidas pelo 

governo de Nassau e por fim, a reação luso-brasileira de retomada desses territórios. 

A importância que Rocha Pombo atribui a esses temas, no entanto, não se 

encontra apenas na descrição do processo de colonização. Antes, quer o autor construir 

uma identificação entre colonos portugueses e as terras que defendem, retrocedendo a 

um período colonial, o nascimento da nacionalidade brasileira,  

 

Findara assim, ao cabo de vinte e quatro anos, a ocupação holandesa, 

sem que se possa dizer que nos fosse um grande mal; pois o que é 
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incontestável é que naquelas lutas se formou de uma vez a consciência 

da pátria futura, o vigoroso espírito de nacionalismo característico dos 

americanos, e que só circunstâncias acidentais podiam andar fazendo 

esmorecer por instante. (Idem, p. 138) 

 

Na mesma medida, a administração colonial portuguesa é descrita como 

ineficiente, dispersora de recurso e opressora. Para o autor, os sucessivos “abusos e 

iniquidades” metropolitanos teriam sido os responsáveis pela ocorrência de revoltas e 

movimentos separatistas a exemplo da Revolta do Beckman, Inconfidência Mineira, 

Revolução Pernambucana ou de protestos contra o poder econômico metropolitano, 

como a Guerra dos Mascates, movimentos que são referenciados pelo autor como ações 

extremas tomadas pelos colonos que sufocados pelos desmandos e descasos da Corte 

não encontravam alternativas para verem seus anseios satisfeitos. Tais movimentos são 

relatados como fruto de discordância das elites locais em relação às medidas políticas e 

econômicas assumidas pelos governos centrais, nesses casos, os acontecimentos são 

orquestrados e explicados pelas convicções pessoais de seus líderes. 

Mesmo tratamento não tiveram manifestações ou líderes populares. Mesmo 

acontecimentos e revoltas de grande impacto na história local foram completamente 

“esquecidos” pelo autor, o movimento da Cabanagem nem sequer é citado no livro. A 

Balaiada foi retratada em três parágrafos como “embate das duas fações liberais e 

conservadores] ali degenerou logo em conflito armado (Novembro de 1838), e muitas 

povoações do interior caíram sob as garras de bandos desalmados, que, durante cerca de 

dois anos, trouxeram em alarme geral a província do Maranhão e outras vizinhanças” 

(Idem, p. 236), sendo posteriormente “pacificadas” por Luiz Alves Lima e Silva.  

Durante o Segundo Império, o único acontecimento transcorrido no Nordeste 

que mereceu o olhar de Rocha Pombo foi a Revolução Praieira, descrito resumidamente 

como um movimento deflagrado por “questões de natureza local” (idem, p. 244), mas 

rapidamente contido pelas forças governamentais com muita “energia” derrotando 

definitivamente os insurgentes. Porém, essas abordagens não eram absolutamente 

originais. Predominava nos compêndios de História o apelo ao sentimento patriótico e a 

uma perspectiva continuísta da história, legitimadora das ações opressoras das camadas 

dominantes nacionais.  

O texto de Rocha Pombo realmente surpreende por denunciar a opressão sofrida 

por índios e escravos africanos, nesse processo de instituição da sociedade brasileira. Os 

índios foram retratados como defensores de suas terras, apesar de social e culturalmente 
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não terem condições de imprimirem ao Brasil um desenvolvimento adequado às 

expectativas do mundo moderno, 

 

A maior parte dessas populações, sem disfarçar a sua natural 

desconfiança contra estrangeiros, receberam sem hostilidade os 

portugueses. 

Só depois, quando a invasão desordenada e os abusos da conquista 

lhes provocaram os ódios, é que foram revidando as violências e 

rebatendo as traições. (Idem, p. 42-43) 

(...) 

Essas populações, que viviam aqui nem quase completo estado de 

nomadia, não tinham aptidões para tirar proveito da grande soma de 

elementos naturais que oferecia a terra. (...) Os colonos introduziram 

logo grande número de plantas úteis, como a cana de açúcar, o 

cafeeiro, a laranjeira, a bananeira, etc. (Idem, p. 48-49) 

 

Já a escravidão de africanos foi contestada em várias passagens do livro, e 

especialmente ressalvada no capítulo 50, cujo título, por si, explicita as opiniões do 

autor “Protestos da raça negra. Palmares”. A organização social e econômica do 

quilombo, sua resistência contra os ataques de forças governamentais, e principalmente 

o valor da luta pela liberdade,  

 

1. O africano, cuja natureza moral parecia como que estremecer e 

agitar-se nas vicissitudes da escravidão, deu no Brasil, como em quase 

toda a América, frequentes provas do grande vigor humano que trazia 

lá das suas misérias do continente negro. 

Sem contar manifestações de menos vulto em outros países do Novo 

Mundo, bastaria indicar, para honra da raça, o Haiti, onde o negro 

chegou a criar, com o seu inaudito heroísmo, uma das páginas mais 

épicas na história moderna. 

E não é só o seu amor à liberdade que o africano revela na desgraça: 

talvez seja nele ainda mais acentuada a capacidade para a vida social. 

(Idem, p. 156-157) 

 

 Se o Norte (e nele inserido o Nordeste)  é tema central na exposição da história 

colonial, sequer é citado quando  o país passa a adotar o regime republicano, ou seja, a 

região está circunscrita, à narrativa de um tempo remoto, o período colonial;  não foi 

apresentado em função da complexidade do processo de sua conquista e 

desenvolvimento socioeconômico, uma vez que o autor atém-se aos acontecimentos 

específicos da área canavieira.  Os embates sociais que poderiam provocar uma ruptura 

na ideia de harmonia, progresso ou continuidade histórica são tratados de forma 

superficial ou simplesmente omitidos, tornando o livro, embora atrativo na apresentação 
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de seu conteúdo, frágil em relação ao debate de questões fundamentais para uma 

problematização da história do Brasil. 

 

3.5. O ensino de História na década de 1950 e a obra de Joaquim Silva  

 

O processo de industrialização e urbanização brasileiro impulsionado, desde os 

anos de 1930 pelo nacional desenvolvimentismo
10

 da era Vargas, entra na década de 

1950 em uma nova etapa, marcada pela diversificação das forças produtivas nacionais - 

privilegiando atividades voltadas para o mercado interno, ao mesmo tempo em que 

criava mecanismos de produção de energia e insumos básicos à industrialização, mas 

também acarretando o agravamento do endividamento público e da entrada maciça de 

capital estrangeiro em áreas estratégicas da economia nacional, por meio da instalação, 

no país, das multinacionais.  

Esse processo de industrialização e urbanização, por sua vez, provocou um 

redirecionamento das políticas públicas brasileiras, especialmente aquelas destinadas à 

educação que, em parte pressionada pelas novas exigências do contexto, em parte 

respondendo às imposições internacionais, sofreram um lento, mas constante processo 

de democratização de suas instituições. Nesse contexto, as escolas brasileiras deveriam 

ser capazes de proporcionar uma melhor qualificação da mão-de-obra urbana, 

desenvolvendo em seus alunos atitudes de autonomia e iniciativa, mas, sem promover 

um questionamento crítico e consistente acerca das estruturas sociais vigentes.  

O ensino de História torna-se relevante nesse contexto, não só pela sua 

potencialidade em promover uma formação ideológica dos alunos, como vimos 

anteriormente, mas, ainda, por permitir ao Brasil responder positivamente aos anseios 

internacionais, expressos por meio das orientações propostas pela UNESCO para a 

educação, que pretendia consolidar sentimentos de aceitação e tolerância das diferenças, 

com ênfase às questões raciais (MAIO, 1999).  

Em junho de 1950, na 5ª Conferência Geral da Unesco, em Florença, o Brasil foi 

escolhido como palco para uma ampla pesquisa acerca das relações raciais, levando os 

intelectuais brasileiros a refletirem “sobre os aspectos que influenciariam ou não a 

                                                 
10

 Bastos (2006) aprofunda a discussão acerca das transformações sofridas pela política econômica 

implementada durante o governo Vargas. 
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existência de um ambiente de relações cooperativas entre raças e grupos étnicos, com o 

objetivo de oferecer ao mundo uma nova consciência política que primasse pela 

harmonia entre as raças” (Idem, p. 142). Esse projeto, que deu origem a diferentes 

pesquisas nos anos seguintes, acerca dessa temática, serviu como catalizador no seio da 

intelectualidade brasileira, no sentido de revitalizar o debate acerca de uma identidade 

brasileira.  

A questão racial, no entanto, não poderia ser tomada de forma isolada, questões 

econômicas, as discrepâncias sociais que distinguiam o campo e a cidade, questões 

culturais ou regionais, figuravam como aspectos a serem considerados na composição 

de um novo perfil identitário da nação. Segundo Bomeny (2003), esse foi o momento 

em que o povo foi alçado à condição de sujeito social e considerado capaz de impor-se 

por meio de mobilizações coletivas. 

Perspectivas que se fortalecem durante a década de 1950 e que já no início da 

década seguinte resultaram em uma série de ações voltadas para os interesses das 

camadas populares. Nos primeiros anos da década de 1960 foram criados os Centros 

Populares de Cultura (CPC), ligados à União Nacional dos Estudantes (UNE), que 

através do teatro, música pretendia difundir diferentes formas de expressão artísticas 

para as camadas populares; e ainda destacaram-se as experiências dos Movimento de 

Educação de Base (MEB), vinculado à Conferência Nacional do Bispos do Brasil 

(CNBB), promovendo ações de mobilização de jovens e Educação de Jovens e Adultos, 

iniciaram seus trabalhos em 1961. 

Também data da década de 1950, os primeiros escritos de Paulo Freire sobre 

educação popular que serviram como suporte para a teorização e práticas da “Pedagogia 

da Libertação”, empreendida nos primeiros anos da década seguinte. Esse panorama 

demonstrava grande demanda por uma educação popular, e os enfrentamentos entre 

ações conservadoras e democráticas. 

O diálogo entre diferentes áreas do conhecimento como a Antropologia, 

Sociologia e a Geografia, favoreceram tanto a produção e difusão de sínteses como as 

de Caio Prado e Celso Furtado, que rompiam com as abordagens positivistas correntes 

na época. Como a discussão de temas regionais, a exemplo das obras de Gilberto Freyre 

que em 1959, lança Ordem e Progresso, ou Sérgio Buarque de Holanda com Caminhos 

e Fronteiras de 1957, demonstrando a ebulição intelectual do período, e as novas 

possibilidades de análises históricas. 
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É nesse momento que Anísio Teixeira, especialmente influenciado por teóricos 

como Charles Wagley, Jacques Lambert, Otto Klineberg, implementou um programa de 

estudos aprofundados sobre a educação brasileira, criando o Centro de Pesquisas 

Educacionais (CRP), no Rio de Janeiro (1955), e os Centros Regionais do Rio Grande 

do Sul, Minas Gerais, Bahia, São Paulo e Pernambuco, vinculado ao Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). Os objetivos primordiais eram 

empreender um mapeamento das reais condições de funcionamento das escolas e como 

essas instituições respondiam às demandas culturais de cada região, tornando possível o 

planejamento de políticas educacionais mais eficazes. A produção de materiais 

didáticos, adequados às especificidades de cada região; a implementação de novas 

grades curriculares e, por fim, a realização de cursos de capacitação de professores, 

orientadores e corpo administrativo de escolas e dos próprios Centros de Pesquisa, eram 

outros dos seus muitos objetivos. (ARAÚJO, 2007). Nessa perspectiva valorizava-se o 

homem em seu viver cotidiano, e a escola servia como um espelho e síntese da própria 

sociedade.  

A criação dos Centros de Pesquisas Educacionais marcou uma ruptura com as 

orientações que haviam sido desenvolvidas pelo INEP desde sua fundação, em 1937, 

aproximando o trabalho de pesquisadores às realidades escolares, criando um ambiente 

de descobertas e de novas expectativas quanto aos rumos educacionais que se 

delineavam no plano político. Porém, apesar dessa amplitude impressa nos projetos dos 

Centros de Pesquisa, mantinha-se o sentido de diferenciação entre pesquisadores e o 

mundo do trabalho “aos cientistas cabia estudar os problemas originários da prática 

relativa ao ato de estudar; aos educadores realizar o registro do cotidiano da escola, dos 

interesses dos alunos e do processo de ensino e aprendizagem” (Idem, p. 15). Ao 

professor caberia, portanto, a função de organizar os dados coletados no processo de 

observação da vida escolar e aos cientistas sociais, traduzir, em termos científicos essas 

observações primárias. Assim, a escola era vista enquanto uma instituição pulsante, 

produtora de uma realidade própria, mas incapaz de pensar sobre si, ou mesmo de 

propor alternativas aos obstáculos e problemas que vivenciava. 

O Centro Regional de Pernambuco (CRP), cuja sede ficava em Recife, e que 

esteve sob a direção de Gilberto Freyre, que imprimiu nos trabalhos ali desenvolvidos, 

sua marca pessoal, ao valorizar a cultura regional, organizando cursos destinados a 

professores e supervisores tratando das características físicas e históricas do Nordeste, e 
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ainda sobre “Problemas da Política e Administração Escolar no Nordeste Brasileiro; 

Educação e Política, suas Relações no Nordeste Brasileiro e Educação, Região e 

Experiência” (ARAÚJO, 2007, p. 18). 

Também as pesquisas desenvolvidas pelo CRP, atestam as preocupações de 

Freyre em consolidar uma visão muito singular à compreensão da realidade educacional 

nordestina, destacando os traços das culturas e sociedades locais, segundo Araújo 

(Idem) os trabalhos empreendidos pelo Centro tiveram como título “Mobilidade 

Espacial e Estrutura Social em Pequenas Comunidades do Nordeste Brasileiro, 

Interpretação da Literatura Infanto-juvenil no Nordeste e Ideologia dos Poetas Populares 

do Nordeste” (Idem, p. 19), marcando uma preocupação não só com as manifestações 

populares, mas também com uma perspectiva multidisciplinar de análises, “a escola era 

vista como cultura, como regionalismo, como agência de socialização das experiências 

acumuladas” (ibid idem).  

No Sudeste do país, também teve destacada importância o Centro Regional de 

São Paulo (CRSP), dirigido por Fernando de Azevedo no período que se estende de 

1956 a 1961, era vinculado à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade 

de São Paulo, o que garantiu um permanente diálogo entre educadores e pesquisadores 

de diversos campos científicos. A particularidade desse diálogo intenso entre os 

intelectuais paulistas e educadores do INEP possibilitou uma profícua produção 

científica, que buscava mais intensamente a compreensão da multiculturalidade 

brasileira, a partir de um olhar regionalizado sobre o processo educativo implementado 

no Brasil.  

Nessa perspectiva, o CRSP buscou estabelecer um sentido ao conceito de 

regionalismo, desfazendo-se da abordagem tradicional que distinguia as várias poções 

político-administrativas do país. O regionalismo adquiria em São Paulo um sentido 

muito próprio, sustentado não pelas dicotomias já estabelecidas entre litoral/sertão ou 

norte/sul, apontava para as diferenças existentes no interior de uma realidade local. Para 

os educadores/pesquisadores do CRSP, não era necessário atravessar o país em busca da 

idetificação das muitas desigualdades que grassavam o Brasil. Elas estavam postas em 

cada esquina, em cada cidade, nas muitas sociedades que circunscreviam as fronteiras 

de cada estado. Era, portanto, necessário estar atento às diferenças, às especificidades, 

para que um planejamento educacional trouxesse frutos positivos, por meio da 

construção de uma escola identificada com a comunidade a que servia.  
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 Pesquisas e ações voltaram-se para o cotidiano escolar. Um olhar que buscava 

unir os métodos de pesquisa antropológicos à teorização sociológica, a fim de expor as 

singularidades de cada caso, buscando nos “estratos arcaicos sobreviventes nas 

comunidades urbanas [aquilo que] poderia indicar os instrumentos mais precisos para o 

planejamento educacional” (FREITAS, 2001, p. 41). Se essa virada para o particular 

permitiu a descoberta do cotidiano escolar como “objeto” de análises científicas, trouxe 

ainda o caráter multidisciplinar ao pensamento educacional. A escola deixou de ser vista 

como um espaço de mera transmissão de conhecimento, passando a ser um todo 

orgânico, integrado à sociedade, com vida própria, na qual as experiências de cada 

aluno se somavam às práticas educativas. 

 Assim, Freitas (Idem) destaca no pensamento de Antônio Cândido (1971) os 

elementos que traduzem o espírito de aceitação da alteridade como meio de coesão entre 

os diferentes agentes da vida escolar. Alunos e professores com diferentes origens e 

cargas culturais, encontravam-se em um permanente processo de reconstrução de seus 

saberes e culturas. Os contatos entre grupos de origens diversas enriqueciam a vida 

escolar expondo de maneira incontestável as desigualdades e contradições que 

perpassavam a sociedade; ao mesmo tempo, essa nova perspectiva analítica, tornava a 

escola um espaço especialmente propício para estudos etnográficos, nos quais,  

 

A importância do sistema simbólico de uma escola, inclusive a 

sua tradição, se manifesta nitidamente no conjunto de sanções 

impostas aos neófitos – os calouros, sujeitos em todas as partes 

do mundo a provações que vão da simples caçoada de meninos 

às práticas brutais e deprimentes das escolas superiores. O 

grupo, cônscio do seu significado, reforça a solidariedade entre 

os próprios membros pelo tributo cobrado aos que nele 

ingressam. (FREITAS, 2001, p.19) 

   

 Porém, é de se notar que esses debates resvalaram com diferentes intensidades 

na produção dos materiais didáticos adotados nas escolas de todo o país. Muitos dos 

livros de História publicados nesse momento não foram capazes de retratarem em seus 

textos a ebulição cultural que o país vivenciava, nem tampouco, imprimir abordagens 

que colocassem as camadas populares como sujeitos da história. Embora alguns livros 

do período tratassem o desenvolvimento histórico a partir de aspectos econômicos, 

tendo em vista os diversos ciclos – do açúcar, mineração, café, industrial, a maioria dos 

autores permaneceu abordando aspectos políticos da história nacional, exaltando feitos 



119 

 

heroicos dos grandes líderes nacionais; instigando os alunos a um amor patriótico 

calcado na subserviência aos interesses das classes dominantes; homogeneizando as 

experiências regionais, a fim de criar um sentimento de pertencimento a uma nação 

vista como igual para todos. 

 Tomamos como elemento de análise da produção didática desse período o livro 

de Joaquim Silva, História do Brasil 4ª série ginasial (Figura 8), editado em 1959.  

Segundo dados levantados por Ribeiro Jr. (2007), junto ao acervo documental da 

Companhia Editora Nacional, esse livro editado pela primeira vez em 1953 alcançou até 

1961 um total de 234.737 exemplares, com 46 reedições.   

 Como elemento de destaque, esse livro apresentava a preocupação do autor em 

referenciar as informações disponibilizadas com notas de rodapé e apresentando ao final 

de cada capítulo uma sessão chamada “leituras”, em que aprofunda considerações 

acerca de um tema em particular, ou complementa o assunto tratado no corpo do 

capítulo. A narrativa construída pelo autor e as inúmeras notas explicativas, denotam 

que para Joaquim Silva o ensino de história ultrapassava a mera apresentação de fatos 

encadeados cronologicamente - os argumentos, em alguns momentos contraditórios, 

politizavam a aprendizagem dos conteúdos levando o aluno a posicionar-se frente os 

fatos narrados. 

Figura 8. Capa  do livro História 

do Brasil de Joaquim Silva, 39ª 

edição, para a 4ª série ginasial. 



120 

 

 Composto por 317 páginas, suas últimas 10 páginas formam um glossário de 

palavras e expressões previamente assinaladas no decorrer do texto principal. O livro 

traz 66 imagens, predominando os retratos dos heróis nacionais (figura 9); apenas 08 

são mapas, desses, dois localizando as batalhas de portugueses e brasileiros contra 

holandeses, em Recife. O livro foi subdividido em dez capítulos e estes em diversos 

itens. Também aqui há o predomínio da História Colonial sobre os demais períodos: Os 

primeiros cinco capítulos tratam em 130 páginas de temas como o descobrimento do 

brasil e sua expansão territorial, a formação étnica do povo brasileiro e o fortalecimento 

do sentimento de nacionalidade e o processo de Indepedência.  

O Império é abordado em seis capítulos: dois destinados ao Primeiro Império e 

ao Período Regencial, dois ao Segundo Império e dois a aspectos socioeconômicos 

dessa fase, perfazendo um total de 59 páginas. A República ocupa as 44 páginas finais 

do livro, distribuídas em 8 capítulos tratando de aspectos políticos, econômicos e 

culturais do período. 

 

 

  

 

Figura 9. Texto e ilustrações do livros de Joaquim Silva, tratando da Guerra do Paraguai. 

Fonte: SILVA. Joaquim, História do Brasil. São Paulo, SP: Companhia Editora Nacional, 

1959, 39ª edição. 
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As temáticas referentes ao Nordeste concentraram-se nos capítulos iniciais do 

livro, especialmente no que diz respeito ao êxito da colonização portuguesa no Brasil, 

em função das condições naturais favoráveis para o desenvolvimento da cultura 

canavieira e da navegação. A partir do litoral pernambucano, o autor relata a conquista 

de todas as províncias do Nordeste, relacionando esses acontecimentos aos combates 

contra invasores franceses e holandeses.  

As invasões estrangeiras ganham destaque em suas narrativas. Assim as 

tentativas da França em estabelecerem Colônias no território brasileiro, são abordadas 

em 10 páginas e  as expedições relatadas em função do período em que ocorreram, 

séculos XVI, XVII e XVIII. Essa ênfase as invasões estrangeiras coloca em destaque a 

importância econômica do Brasil para as potências europeias, sobressaindo na narrativa 

de Joaquim Silva quando descreve as ações metropolitanas na defesa de seus territórios. 

Também o domínio holandês no Nordeste recebe uma atenção especial do autor, que 

relata seus acontecimentos em 17 páginas (Figura 10).  

 

 

 

 

Figura 10. Mapa ilustrado referente à invasão holandesa em Recife. 

Fonte: SILVA, Joaquim. História do Brasil para a quarta série ginasial. 

São Paulo, SP: Companhia Editora Nacional, 1959, 39ª edição. 
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Tanto a expulsão dos franceses, quanto o período do domínio holandês, são 

peças chaves para a construção de um sentimento nacional e patriótico, uma vez que 

consolidava a ideia de integridade territorial do Brasil, como podemos ver no trecho 

abaixo: 

 

Terminava, assim, a gloriosa luta sustentada pelos brasileiros do 

Nordeste para salvar do domínio estrangeiro grande parte de nossa 

terra, com sua unidade geográfica, religiosa e cultural; e, ainda mais, o 

que não é temerário afirmar, impedir que a zona reconquistada viesse 

a ter, nas mãos dos batavos, a mesma sorte mesquinha que, por longos 

séculos, tiveram as colônias portuguesas que lhes couberam pelo 

tratado de paz. (SILVA, 1959, 125) 

 

 Esse sentimento patriótico é ainda reforçado quando o autor aborda as revoltas 

ou movimentos transcorridos na região, a exemplo da Guerra dos Mascates e das 

Revoluções de 1917 e 1924. Quando a luta contra a opressão metropolitana é o tema 

proposto para estudo, apresenta-se na perspectiva de reforço de um ideal de construção 

de um ideal nacionalista, assim, o Brasil se levanta contra o opressão e injustiça do 

sistema colonial. Para criar um quadro favorável às iniciativas de contestação dos 

poderes metropolitanos, era enfatizada uma abordagem política, e o detalhamento se faz 

pela descrição das batalhas. 

 Ao discorrer sobre o Império, chama a atenção o silenciamento em relação às 

chamadas revoltas regenciais. Joaquim Silva não aborda essas revoltas no corpo do 

texto principal; aparecem na sessão “leituras” resumidas em três parágrafos que 

ressaltam aspectos negativos e mesmo racistas em relação a esses acontecimentos, 

 

No Pará, desde 1831, tropa indisciplinada e malfeitores reuniam-se 

depondo e assassinando comandantes das armas e governadores; era a 

revolta da Cabanagem, que depois teve como chefe Francisco Pedro 

Vinagre e causou grandes prejuízos e centenas de vítimas. 

5. A Sabinada e a Balaiada. – A Sabinada pretendia conservar a 

república até a maioridade de D. Pedro II; irrompeu em 1837 e foi 

dominada depois de três dias de forte luta, em que pereceram perto de 

800 rebeldes, em março de 1838. 

 A Balaiada teve seu nome do apelido dum de seus chefes, 

Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, o Balaio; outro cabecilha da 

revolta, que ficou famoso por sua crueldade, foi um prêto, que se 

intitulava D. Cosme e dirigia um quilombo com cerca de três mil 

escravos. (Idem, p. 201) 
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 Igualmente, foi na sessão “leituras” que o autor faz citação à Guerra de Canudos. 

Desconsiderando os fatores econômicos e sociais que promoveram o estabelecimento de 

Canudos, ou ainda aspectos referentes à organização do povoado, Joaquim Silva 

descaracteriza a vida e ideais daquela população, “desorganizada aglomeração de 

centenas de casebres em torno de duas igrejas. O povoado cresceu, nêle vivendo 

jagunços, pobre gente fanatizada, cegamente obediente ao conselheiro, como se chamou 

seu chefe, e desobedecendo a autoridade civil e religiosa” (idem, p. 277). Antes, cuida 

de relatar as expedições que conseguiram por um termo ao “famoso arraial”, 

consolidando uma perspectiva de submissão das camadas populares aos ditames dos 

poderes instituídos. 

 Assim, como nas obras anteriormente analisadas, percebemos que no livro de 

Joaquim Silva as narrativas acerca do Nordeste possuem características muito 

marcantes: região rica pela produção açucareira durante o período colonial; fundamental 

no estabelecimento do domínio português sobre uma vasta extensão do território 

americano, mas também propícia à eclosão de conflitos sociais. Fatores que tenham 

influído ou restringido o desenvolvimento econômico da região são sistematicamente 

omitidos. Por centrar suas análises em uma abordagem política de caráter superficial, o 

autor acaba por não expor claramente as divergências existentes entre grupos políticos 

instituídos, ou sobre as formas como essas contraposições se concretizaram em termos 

sociais. Por fim, podemos afirmar que o autor se expressa de maneira pejorativa quando 

se refere aos movimentos sociais locais, sempre atribuindo aos seus líderes ou ao seus 

caráteres qualidades que denotam um sentido de indisciplina, ilegalidade ou 

criminalidade.  

 Percebemos que os debates travados no período, ricos na busca de explicações, 

cada vez mais, problematizadoras sobre o processo histórico e a construção de uma 

identidade brasileira, passaram ao largo da produção didática destinada às escolas de 

ensino secundário. Razões não foram poucas para que esse distanciamento entre a 

produção acadêmica e escolar fosse estabelecida, ao Governo, que aparentemente 

assumia uma postura democrática, valia a manutenção do status quo em relação às 

aspirações e politização das camadas populares. Ao mesmo tempo, a necessidade da 

ampliação de acesso às instituições escolares, impunha o desafio de qualificar uma mão-

de-obra, sem despertar nos alunos um senso crítico capaz de questionar as estruturas 

econômicas, políticas e sociais vigentes. Porém é importante assinalar que propostas 
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alternativas estavam em curso, tanto em vias paralelas às instituições oficiais, como as 

inciativas de educação popular, quanto empreendidas por órgãos governamentais, que 

buscavam tecer novas interações e no âmbito do próprio sistema educacional, a exemplo 

dos Centros de Pesquisas Educacionais, criados por Anísio Teixeira. 

 No período que se estendeu de 1930 a 1950, tanto as reflexões acerca da 

formação da nacionalidade brasileira, quanto aquelas referentes à idealização de um 

sistema educativo nacional, sofreram os impactos políticos e sociais vivenciados pelo 

Brasil. Se em um primeiro momento a preocupação de educadores e cientistas sociais 

centrava-se no cidadão que o país queria formar, as tensões e pressões sociais forçaram 

uma mudança no eixo interpretativo, levando esses pensadores a aterem-se às questões 

que reforçavam as diferenças e desigualdades existentes no interior do próprio país. 

 No início da década de 1930, o movimento escolanovista trouxe um ar de 

renovação metodológica ao ensino no interior das escolas, e mesmo que sob uma rígida 

tutela, a implantação de novas metodologias de ensino, baseadas em teorias 

psicoeducativas, permitiram uma maior expressividade dos alunos e o reforço de uma 

escola preocupada com o estudante, na construção de sua atitude cidadã. A partir dos 

anos de 1950, as reflexões e as análises educativas, buscavam compreender a 

multiplicidade cultural brasileira, em um reconhecimento da especificidade dos 

subgrupos sociais. 

 A escola, sua dinâmica, sua história; os alunos e professores em suas muitas 

relações, constituíram-se nos temas chaves da intelectualidade brasileira, que passou a 

valorizar o singular. Embora tenha sido um processo interrompido pelo advento da 

Ditadura Militar, essas nova visão da escola e seus agentes, propiciou, nos anos 

noventa, uma nova revisão do que poderia se propor como compreensão dos 

regionalismos, e a aplicabilidade desse conceito aos estudos históricos no âmbito 

escolar.  
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CAPÍTULO IV. O ENSINO DE HISTÓRIA E AS TEMÁTICAS REGIONAIS NO 

PERÍODO DE 1998 A 2008 

 

 

À parte das iniciativas individualizadas de professores, alguns engajados nos 

movimentos populares, até meados de 1960, o ensino de História foi marcadamente 

nacionalista e esteve intimamente atrelado aos interesses elitistas e centralizadores, 

veiculados pelas políticas estatais. Esse nacionalismo, reafirmado pelo relativo 

progresso econômico que o país vivenciava, silenciava as vozes que se contrapunham a 

essas tendências ufanistas. Apenas quando o artificialismo do crescimento nacional 

começou a dar sinais de seu esgotamento, mostrando a face amarga da dependência 

capitalista, a oposição pode se fazer ouvir, porém, a essa altura as forças conservadoras 

já estavam prontas para o golpe final tomando de assalto o poder político da nação. 

Embora o contexto histórico diferisse em termos econômicos e políticos, em 

relação à fase anterior, a opressão imposta pelo regime militar legitimava-se ainda por 

meio das campanhas publicitárias de “amor à pátria” de valorização dos símbolos 

nacionais, pela construção de um ideário de união e solidariedade que, 

contraditoriamente, justificavam e acentuavam as diferenças sociais.  

O controle ideológico deu-se de variadas formas, nos anos seguintes. No campo 

educacional, no que diz respeito a disciplina de História, algumas medidas 

governamentais destacaram-se como a promulgação do Decreto-lei nº 869/69 

instituindo as disciplinas de Educação Moral e Cívica (EMC) e de Organização Social e 

Política do Brasil (OSPB), em substituição às disciplinas de Filosofia e Sociologia. O 

Decreto nº 68.065, de 14 de janeiro de 1971, regulamentando a obrigatoriedade dessas 

disciplinas em “todos os graus e modalidades dos sistemas de ensino no País” 

(BRASIL, 1971).  

Esse processo culmina em 11 de agosto de 1971, com a fixação da Lei nº 5.692, 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) que trouxe profundas mudanças na 

própria estrutura do ensino com a criação do Primeiro Grau, com duração de oito anos, 

subdividido em primário de quatro anos e o ginásio também de quatro anos; o Segundo 

Grau que poderia ser propedêutico ou profissionalizante. Além do mais, o ginásio e o 

Segundo Grau correspondiam ao Secundário do período anterior. No primeiro grau as 

disciplinas de História e Geografia foram unificadas na disciplina de Estudos Sociais, e 

no segundo grau, embora ambas as disciplinas tenham sido mantidas, suas cargas 
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horárias foram diminuídas e ainda disputavam conteúdos com as disciplinas de 

Educação Moral e Cívica (EMC) e Organização Social e Política do Brasil (OSPB) 

(OLIVEIRA, 1997; BITTENCOURT, 2009; ALBUQUERQUE, 2006) 

As disciplinas de EMC e OSPB, foram criadas sem uma ciência de referência. 

Seus conteúdos consistiam em um apanhado de temas pertinentes às disciplinas de 

História, Geografia e Sociologia mas com uma abordagem que atendia a um projeto 

mais amplo de educação pretendido pelo Governo Militar. Para Almeida (2009), ambas 

as disciplinas concretizavam em termos educacionais a Doutrina da Segurança 

Nacional, formulada pela Escola Superior de Guerra (ESG), e que justificava, em nome 

do bem comum e do desenvolvimento econômico do país, as ações repressoras e de 

controle ideológico da nação. A moral propagada pelo Regime Militar, por meio dessas 

disciplinas, era cristã, pregava o amor e obediência à família e ao Estado; um civismo 

cego, submisso, que visava a adesão do indivíduo a um corpo maior e uniforme, a 

nação.  As instituições escolares foram adequadas aos propósitos militares, por 

constituírem-se em poderosos meios de difusão ideológica. Assim, as disciplinas de 

EMC e OSPB tinham seus conteúdos guiados por um ideal de integração nacional, e 

incentivavam, o patriotismo com o uso de diferentes recursos tais como a comemoração 

pública de datas cívicas, a exaltação de heróis nacionais, distribuição de livros didáticos 

condizentes com os ideais das elites dominates nacionais. 

Porém, esse projeto não foi implantado sem resistências. Os vários agentes 

sociais que apoiaram a instituição e manutenção do Regime Militar, não formavam um 

bloco monolítico. Dentro do próprio Governo havia discordâncias quanto à aplicação 

dos princípios da EMC, a exemplo do Conselho Federal de Educação (CFE) que 

defendia a Educação Moral e Cívica como uma prática pedagógica e não como 

disciplina curricular. Essa oposição fez com que o governo criasse a Comissão Nacional 

de Moral e Civismo (CNMC), que funcionou até 1986, sendo responsável por zelar 

junto com o CFE pela aplicação da doutrina da EMC e ainda avaliar os livros destinados 

especificamente à disciplina. A criação da CNMC demonstra a importância dessa 

disciplina para o projeto educacional brasileiro. 

Outros setores, que se alinharam a favor do Golpe Militar, também possuíam 

fissuras a exemplo da Igreja Católica cujos setores ligados aos Movimentos de Base 

rejeitaram a implantação da disciplina EMC. Mesmo assim, ambas as disciplinas foram 
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incorporadas aos currículos nacionais, tendo a EMC permanecido até 1993 como 

disciplina obrigatória (FILGUEIRAS, 2006). 

Em meio a esse contexto repressivo, intelectuais brasileiros, especialmente 

aqueles que desenvolviam pesquisas na Europa, buscavam reinterpretar a história do 

país tomando como marco teórico o materialismo dialético. As análises enfatizavam as 

temáticas caras ao momento: as relações de trabalho, a dependência econômica, as 

revoluções e revoltas nacionais, às formas como o capitalismo lançava seus domínios 

sobre os rincões do país. Representavam mais do que meras pesquisas acadêmicas, eram 

um contraponto aos rumos políticos que o país trilhava, sob o domínio opressor do 

Regime Militar. 

Em texto apresentado no XVIII Simpósio Nacional da Associação Nacional de 

Professores Universitários de História (ANPHU), Capelato apresentou uma breve sínese 

das tendências na produção historiográfica brasileira, afirmando que “nos anos 1960-70, 

o deslocamento da revolução para as rebeliões políticas e culturais produziu um tipo de 

revisão historiográfica que acabou privilegiando os estudos sobre os movimentos 

sociais, grupos minoritários e cultura” (CAPELATO, 1996, p. 162). Tendência essa que 

lentamente deslocou-se para a análise de questões políticas e relações de poder, na 

década seguinte, quando o processo de redemocratização do país recolocava no centro 

das atenções, questões relacionadas à instituição e fortalecimento do regime 

democrático. 

Embora não sendo objeto de nosso estudo, é importante assinalar que as ações 

de resistências, suscitadas naquele período, influíram decisivamente na formação e 

atuação dos historiadores - pesquisadores e professores, sedimentando atitudes e ideais 

que passaram a compor o cotidiano da categoria em outras conjunturas. Marcada por 

grandes confrontos políticos, a década de 1970, foi ainda a época em que a ANPUH 

abriu-se aos professores de 1º e 2º graus, colocando-se na defesa não só dos direitos 

profissionais em todos os níveis, mas levantando a bandeira de melhoria da qualidade 

de ensino e pesquisa em todo o país. Nas palavras de Bittencourt, 

 

A descaracterização da História enquanto disciplina escolar, durante a 

vigência do regime militar, quando da disputa com Estudos Sociais, 

aliada à Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política do 

Brasil, da ANPUH e AGB mais notadamente, confirmando as 

assertivas de Goodson sobre o papel da academia nas lutas e conflitos 

na delimitação territorial dos saberes escolares. Mas os conflitos 

possuíam dimensões não apenas corporativas ou epistemológicas; eles 
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envolviam posicionamentos políticos e ideológicos que afetavam a 

qualidade da escola e a formação dos docentes. (1998, p.133) 

 

Em meados dos anos de 1970, o fim do “milagre econômico” e o aumento das 

pressões sociais pela reabertura política, associados a um contexto de crise no plano 

mundial, forçaram o início de um longo e gradual processo de redemocratização 

nacional. Nesse cenário foram criadas Pós-Graduações em todo país, estimulando a 

produção de pesquisas cujas temáticas versavam sobre currículos, metodologias e 

práticas de ensino, a formação de professores e ainda aquelas que tinham como objeto 

de estudo os livros didáticos. O trabalho de Maria de Lourdes Nosella, As Belas 

Mentiras (1978), se tornou emblemático nesse sentido, por ter analisado uma 

quantidade muito expressiva de livros didáticos utilizados no ensino primário, 

denunciando o teor ideológico de seus textos.  

Obras específicas da área de História também se destacaram como sintetizadores 

das discussões que grassavam o meio acadêmico, a exemplo da pesquisa de Maria Laura 

P.B. Franco Os Livros Didáticos de História no Brasil: a Versão Fabricada (1982) e, 

coletâneas organizadas por Marcos Silva Repensando a História (1984) e por Jaime 

Pinsky O Ensino da História e a Criação do Fato (2009), demonstram que naquela 

década as pesquisas não só constituíram-se em um momento de balanço sobre a 

historiografia e seu ensino, além de buscarem a superação das práticas tradicionais. 

Muitas dessas reflexões acabaram sendo institucionalizadas na forma de metodologias e 

recursos didáticos (como o uso de jornais e filmes no ensino de História), ou em termos 

de orientação teórica, especialmente na formulação de programas curriculares utilizados 

em escolas das redes públicas e privadas em todo o país. 

Se no Brasil e na América Latina, as ditaduras militares impunham rigorosa 

censura aos meios de comunicação e vigiavam de perto a produção da intelectualidade 

nacional, internacionalmente, a conjuntura era de distensão política e cultural, 

provocada, segundo apontam Costa, Silveira e Sommer (2003), pelo intenso processo de 

globalização que impactaram o mundo. Naquele momento, com os violentos processos 

de descolonização da Ásia e África, levaram à constituição de novas nações e, ao 

mesmo tempo, impulsionaram um movimento de imigração forçada, sem precedentes. 

Concomitantemente, os avanços tecnológicos, relacionados aos meios de comunicação 

também afetaram a produção e difusão cultural em todo o mundo, a exemplo da 

popularização dos televisores, promovendo um contato mais rápido e intenso entre as 
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produções culturais de diferentes sociedades. Os movimentos migratórios, o 

reconhecimento e integração de diferentes traços culturais, acarretaram um processo de 

hibridização cultural que até hoje está em constante e intenso processo de 

consolidação
11

. 

Para compreender um mundo em permanente processo de (re)territorialização 

(HAESBAERT, 2005) eram necessários novos aportes teóricos, novas abordagens. Como 

definir aspectos de uma alteridade em meio aos processos de migração e hibridização 

cultural? Como referir-se a uma identidade nacional, quando múltiplas identidades 

reclamavam seus espaços? Estas questões provocaram a busca de novos modelos 

explicativos, e novos objetos de estudo, transformando não só a produção 

historiográfica acadêmica, mas também o ensino escolar de História.  

Pesquisas sustentadas apenas em análises macroeconômicas, não respondiam a 

essas questões e acabaram sendo eclipsadas pelo campo de pesquisas que se 

convencionou chamar de Nova História Cultural (NHC): um campo difuso abrigando 

trabalhos de diferentes temáticas, que compartilhavam o interesse pelas análises 

culturais dos fenômenos sociais/econômicos e históricos. Essa “guinada cultural” foi 

favorecida pela aproximação dos historiadores à produção de outras ciências sociais, 

especialmente da Antropologia e da Linguística, permitindo não só a ampliação do 

campo investigativo, mas novos olhares sobre a realidade social. Os sentimentos, os 

gestos, a sexualidade, ou ainda a voz das minorias, e até aspectos políticos e eventuais, 

despertavam o interesse dos pesquisadores.  

Se inicialmente momento houve uma pulverização em termos de objetos e 

abordagens, quando predominavam recortes muito específicos, aos poucos essas novas 

tendências analíticas foram sedimentando interpretações tornando a NHC um campo 

fecundo de pesquisas na atualidade, ou como afirma Burke,  

 

O problema essencial para os historiadores culturais hoje, é de que 

modo resistir à fragmentação sem retornar à suposição enganadora da 

homogeneidade de determinada sociedade ou período. Em outras 

palavras, revelar uma unidade subjacente (ou pelo menos ligações 

subjacentes) sem negar a diversidade do passado. (2000, p. 254) 

 

                                                 
11

 A obra de Homi Bhabha (1996; 1998) é referência singular para o aprofundamento de 

conceitos como o hibridismo cultural, a identidade nacional, a oposição entre diferenças e 

diversidade cultural, em um mundo pós-colonial, no qual as relações econômicas, culturais, 

sociais, reafirmam a circularidade cultural. 
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Assim como ocorreu com a produção historiográfica, a partir dos anos de 1960 

também as teorias educacionais se transformaram.  Na Inglaterra, professores 

envolvidos com a educação de adultos em escolas não convencionais, e ligados ao 

Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS), da Universidade de Birmingham, 

empreenderam intensos debates acerca de uma conceituação de cultura e sua aplicação 

ao universo escolar, provocando uma redefinição sobre o tipo de ensino que se pretendia 

ver instituído nas escolas inglesas, e sobre os critérios norteadores nas políticas 

curriculares nacionais. Três intelectuais tornaram-se referenciais naquele momento: 

Raymond Williams, Geoffrey H. Bantok e P. H. Hirst
12

, que se digladiavam pelo 

estabelecimento de um currículo universalista (Williams) ou particularista (Bantok e 

Hirst), o que, na época, significava garantir, ou não, a todos os estudantes as mesmas 

oportunidades de ensino. 

Porém, rapidamente os debates foram se deslocando para novos campos de 

pesquisa e, já nas décadas de 1970/80, concentravam-se em temáticas sobre 

comunicação de massa, movimentos identitários. A década de 1980 foi ainda marcada 

pela criação de outros centros de estudos culturais, espalhados pelo mundo, 

desenvolvendo pesquisas especialmente relacionadas aos processos de globalização e 

constituição de identidades sociais. Os anos de 1990 trouxeram à tona problemáticas 

centradas nos estudos étnicos, de sexualidade, de classe e relações de poder nos 

contextos doméstico e público e, ainda, sobre os impactos das novas tecnologias de 

comunicação e os processos de recepção (ESCOSTEGUY, 2003).  

Foi igualmente nos anos de 1990, que o Brasil começou a participar do 

panorama de debates internacionais sobre educação, fato especialmente significativo 

para a definição das políticas de ensino no país. Duas conferências ocorridas nesse 

período foram decisivas para a educação brasileiras, a primeira, realizada em Jomtiem, 

na Tailândia (1990), gerou um relatório intitulado Educação: um tesouro a descobrir 

(DELORS, 1998), conhecido como “relatório Delors”, que definiu objetivos a serem 

alcançados pela educação mundial. No ano de 1993, aconteceu a Conferência de Cúpula 

de Nova Delhi, Índia, reunindo os nove países em desenvolvimento com maior 

população mundial, que resultou em uma Declaração Geral e um Guia de Ação nos 

                                                 
12

 Em 1987, Jean-Claude Forquin analisa os trabalhos desenvolvidos por esses pesquisadores, em seu 

livro Escola e Cultura (1993).  
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quais os países signatários comprometeram-se com a implantação de medidas visando a 

ampliação do número de alfabetizados em seus países.  

Porém, a ingerência externa sobre questões educacionais não se restringiram à 

aceitação de metas gerais estabelecidas nesses eventos, efetivá-las era condição para a 

aprovação de investimentos internacionais no país. Assim, especialmente nos governos 

Fernando Collor de Mello (1990-1992) e Fernando Hemrique Cardoso (1995-2002), o 

ensino brasileiro passou por uma série de reformas que visavam adequá-lo aos padrões 

ditados pelos centros econômicos mundiais, dentre as quais se destacaram a 

universalização da educação, e a ampliação do número de vagas nas instituições de 

Ensino Fundamental. Embora o número de crianças e adolescentes matriculados no 

sistema oficial e ensino, assim como o número de adultos alfabetizados, tenha sido 

ampliado, essas medidas não foram suficientes para garantirem uma efetiva melhoria 

das condições educacionais.  

A abertura de novas vagas não se fez acompanhar de reformas estruturais 

necessárias para o bom funcionamento de todo o sistema, o que levou a uma sobrecarga 

de exigências, para as quais as escolas não estavam devidamente preparadas. Além das 

carências estruturais, como falta de salas de aula e equipamentos didáticos diversos, a 

entrada massiva de alunos, provenientes das camadas populares, exigiu um 

redimensionamento tanto de práticas, quanto de concepções educacionais, levando os 

estados a reelaborarem seus programas curriculares, ou estimulando o debate público 

acerca dos novos caminhos a serem trilhados pelo ensino brasileiro (OLIVEIRA, e 

ARAÚJO, 2005) 

Em 1998, Circe Bittencourt empreendeu importante pesquisa avaliando as 

propostas curriculares de História vigentes em todos os estados brasileiros, durante o 

período de 1985-1995. Com os dados coletados, a autora pode constatar que ocorria, em 

todo o território, um movimento de reformas curriculares. No caso específico da 

História, essas mudanças se propunham a superar o tradicionalismo no ensino da 

disciplina, promovendo o debate e a busca de uma atualização dos paradigmas 

pedagógicos. Segundo Bittencourt (1998), apesar da diversidade de propostas, era 

possível detectar traços comuns presentes nesses documentos, a começar pela 

composição das equipes técnicas formadas, em geral, por intelectuais ou especialistas da 

área e não por professores atuantes nas escolas.  
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Outro ponto que ganhou destaque nas análises da autora foi o uso de livros 

didáticos como documentos orientadores na seleção de critérios e conteúdos 

curriculares, denotando uma simplificação dos debates historiográficos em curso, e 

fazendo prevalecer um continuísmo no processo de seleção de concepções, conceitos, e 

temáticas curriculares. Essas reformas, em geral fracassaram quando foram implantadas. 

Bittencourt (Idem) atribui parte desse fracasso ao fato de que teriam sido elaboradas por 

pessoas alheias às dinâmicas, interesses e práticas correntes. O levantamento 

empreendido pela autora demonstrou que, mesmo com as falhas identificadas nesse 

processo, houve um esforço dos estados em renovarem as concepções pedagógicas e os 

conteúdos que norteavam os sistemas educacionais locais.  

Embalados por essas reformas que aconteciam em vários estados, muitos 

educadores engajaram-se no controverso processo de elaboração da nova LDB, iniciada 

logo após a promulgação da Constituição brasileira de 1988, e que se arrastou por quase 

uma década, chegando ao seu término apenas em 1995, quando o presidente Fernando 

Henrique Cardoso transformou em lei o projeto elaborado pelo senador Darcy Ribeiro. 

Em novembro de 1995, foi criado o Conselho Nacional de Educação (CNE), instituído 

pela Lei 9.131, com o objetivo de auxiliar o Ministério da Educação e Desportos na 

execução do Plano Nacional de Educação, além de deliberar sobre as diretrizes 

curriculares propostas pelo Ministério.  

Composto por representantes das Câmeras de Educação Básica e de Educação 

Superior, o CNE deveria servir como ponte de conexão entre a sociedade e o Estado, 

nos debates e decisões relativas ao campo educacional. Porém, segundo Bonamino e 

Martínez essa proposta não se concretizou, pois antes de iniciar seu funcionamento os 

PCNs foram aprovados pelo MEC, apresentando “uma complexa proposta curricular, 

que contém diretrizes axiológicas, orientações metodológicas, critérios de avaliação, 

conteúdos específicos de todas as áreas de ensino e conteúdos a serem trabalhados de 

modo transversal na escola” (BONAMINO e MARTÍNEZ, 2002, p. 371). Esse fato que 

anulou as possibilidades de atuação do CNE, também explicitou o caráter centralista 

que o governo imprimia às decisões tomadas sobre as questões educacionais. 

 Além de centralizadoras, as políticas educacionais brasileiras da década de 1990, 

incluindo a elaboração e implantação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

coadunavam-se com duas orientações políticas mais gerais: a primeira definida pelos 

órgãos internacionais que pressionavam pela expansão dos níveis de escolaridade em 
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todo mundo, no entanto, com um direcionamento para a propagação e consolidação de 

ideais liberais e pacifistas. O segundo, definidos pelos confrontos de grupos políticos 

que contrapunham-se: uns lutando por uma educação pública e democrática; outros por 

uma educação aliada aos interesses dos capitais internacionais. 

 Em 1996, foram lançados os PCNs para os 1º e 2º ciclos de Ensino Fundamental 

I
13

, e os volumes sobre os Temas Transversais. Em 1998, os PCNs do 3º e 4º ciclos 

(correspondentes aos 6º, 7º, 8º e 9º anos do atual Ensino Fundamental II). Atualmente, a 

coleção completa dos PCNs compõe-se de seis livros destinados ás áreas específicas de 

conhecimentos – Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, História, 

Geografia, Língua Estrangeira, Arte, Educação Física e três volumes dedicados aos 

Temas Transversais: o primeiro volume apresenta a proposta geral que norteia essas 

discussões gerais sobre esses temas, além do documento Ética; no segundo, encontram-

se os documentos de Pluralidade Cultural e Orientação Sexual, e no terceiro, os de Meio 

Ambiente e Saúde (BRASIL, 1996). 

Compreender os sentidos que a disciplina escolar de História possui na 

atualidade exige que pensemos como essas diretrizes incidiram no ensino de História, 

pois os conteúdos pertinentes à disciplina encontram-se não só no livro específico de 

História, mas distribuídos nos volumes destinados aos Temas Transversais, 

especialmente no documento referente à Pluralidade Cultural, em que o conceito de 

identidade é melhor explorado. Não pretendemos fazer uma análise minuciosa desses 

documentos, mas tendo em vista que os livros didáticos produzidos a partir de 1996, 

refletem suas orientações, consideramos importante compreender como as temáticas 

regionais podem ser desenvolvidas a partir desses novos parâmetros. 

Embora tenhamos claro que a dinâmica escolar ultrapassa em muito as 

orientações dos currículos prescritos, não podemos deixar de considerar que a 

publicação e divulgação dos PCNs causou grande impacto no âmbito escolar, 

promovendo, mesmo que parcialmente, uma reordenaçao das atividades desenvolvidas 

pelos professores das diversas áreas. Também há de se considerar que o Governo, desde 

que foram lançados os PCNs, tem se empenhado em fazer valer sua implantação, 

                                                 
13

 Em artigo publicado em 2008, Carlos Alberto Jamil Cury, faz uma discussão sobre a 

taualização do conceito de educação básica contido na LDB de  1995. Para tanto procede a uma 

rápida retrospectiva das principais reformas educacionais implantadas no Brasil, dentre as quais 

se destaca a  Lei n. 11.274/06, que tornou obrigatório o  ensino fundamental com duração de 

nove anos, iniciando-se aos 6 anos de idade a vida escolar das crianças brasileiras. 
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promovendo cursos de capacitação de professores, distribuindo coleções dos PCNs às 

escolas, promovendo uma série de debates locais e nacionais.  

 Apesar das críticas que recebeu, é justo dizer que as diretrizes apresentadas pelos 

PCNs, representaram um avanço no âmbito das políticas curriculares, uma vez que 

explicitaram e propuseram o debate, no interior da escola, de questões que 

anteriormente passavam à sua margem, tais como a educação sexual, a ética, o 

reconhecimento e respeito às diversidades culturais. 

 

4.1. O ensino de História: História Regional e Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs)  

 

 Os PCNs de História, destinados aos anos finais do ensino fundamental, 

encontram-se subdivididos em duas partes. A primeira, foi destinada à caracterização da 

disciplina ao longo do tempo, justifica sua inserção nos currículos nacionais e apresenta 

seus objetivos gerais. A segunda, traça os objetivos e conteúdos destinados ao 3º e 4º 

ciclos, sugestões metodológicas e critérios avaliativos. Embora haja um volume 

exclusivo para tratar da disciplina de História, seus conteúdos programáticos se 

estendem aos Temas Transversais, o que ressalta, ao nosso ver, o esforço dos autores 

dos PCNs em lhe atribuirem uma dimensão interdisciplinar. 

Os Parâmetros apontam três aspectos basilares para o ensino da história escolar: 

a formação de um cidadão crítico e ativo socialmente, sendo necessário, para tanto, não 

apenas o reconhecimento de seus direitos, mas o exercício de atitudes de respeito às 

diferenças, de solidariedade e repúdio às injustiças; o fortalecimento de identidades 

nacional e pessoal e o sentimento de pertença à nação; e, por fim, a valorização da 

pluralidade cultural que caracteriza o país, nas diversas temporalidades e espacialidades, 

levando o aluno a posicionar-se contra as discriminações, sejam étnicas, religiosas, 

sociais, físicas, entre outras. Esses três objetivos tocam de perto a discussão sobre o 

ensino das temáticas regionais uma vez que possibilitam a problematização sobre a 

construção de diferentes representações identitárias, em vários contextos.  

De fato, as questões levantadas pelos PCNs, relacionadas acima, se tornaram 

mais presentes nas formulações curriculares da disciplina, a partir da década de 1980. 

Porém, como construtos históricos, foram adquirindo significados diversos ao longo do 

tempo, adequando-se aos ideais educacionais formulados pelo Estado e pela sociedade. 



135 

 

Em virtude da especificidade desse trabalho, não realizaremos uma incursão na história 

desses conceitos, antes buscaremos compreender os significados que assumem para os 

PCNs, a fim de podermos delinear como as questões regionais são propostas para a 

disciplina de história, nos 3º e 4º ciclos do Ensino Fundamental. 

Procedendo a uma análise dos PCNs, podemos observar que a cidadania assume 

uma posição central em sua elaboração. Porém, ao longo do texto, é possível identificar 

diferentes significados para esse conceito demonstrando que ele ainda está em processo 

de consolidação, sendo objeto de intensas lutas por sua afirmação. Uma primeira 

definição lhe atribui um sentido bastante liberal, uma vez que associa sua concretização 

a uma atitude protagonista do aluno de “participação social e política, assim como 

exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes 

de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para 

si o mesmo respeito” (BRASIL, 1998, p. 7). Nesse sentido, a cidadania é tomada em 

meio a um processo de fortalecimento do Estado democrático, que permite e solicita, de 

cada indivíduo um espírito cívico de defesa de seus direitos e de ações solidárias à 

preservação do bem comum.  

No entanto, essa concepção explicita uma incongruência, ao omitir o fato de que 

os direitos, inclusive daqueles já largamente consolidados, foram conquistas 

conflituosas, não concessões. A ampliação de direitos, que beneficiam as minorias, 

afronta a estabilidade política e social instituída e, são efetivados, em função do 

enfrentamento de oposições. Assim, em um primeiro momento vemos que os PCNs 

alinham-se a um ideal de educação liberal: educar para a paz, o que, em termos de 

reconhecimento de direitos amplos de cidadania, não significa respeitar as diferenças, 

mas, em muitos casos, obliterar as vozes dissonantes da sociedade. 

Na segunda parte do documento, ao proporem a seleção de conteúdos, os autores 

dos PCNs apresentam uma nova concepção de cidadania, esta mais problematizada, 

sustentada pela percepção das desigualdades socioeconômicas e das lutas de classes. 

Assim, para o 3º ciclo sugerem o debate sobre “lutas por direitos civis, políticos e 

sociais, lutas pela propriedade da terra e por moradia”. Em relação ao 4º ciclo, são 

destacados assuntos como “o desemprego e a crise do trabalho assalariado;” (BRASIL, 

1998, p. 68). Por fim, associando os direitos de cidadania a aspectos culturais e 

identitários, os PCNs inserem-se nos debates mais recentes travados pelos estudos 

culturais e pelo multiculturalismo crítico. As “lutas de grupos étnicos e de gênero por 
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identidade cultural; manifestações de banditismo, violência urbana e guerras civis” são 

propostas como temas de estudo do 3º ciclo; enquanto no 4º ciclo, “a expansão dos 

meios de comunicação, da informática e da robótica; a expansão da vida urbana; a 

industrialização do campo, a sociedade de consumo e a juventude”, associando 

claramente cidadania aos conflitos e representações socioculturais. 

A ênfase que os PCNs atribuem à cidadania aponta, ainda, para outra questão 

muito cara ao ensino de História, qual seja a construção de uma identidade nacional, 

debate polêmico e antigo, que pode ser travado levando-se em consideração diferentes 

abordagens. Para muitos a reafirmação de uma identidade nacional é fator de 

homogeneização, implica no apagamento das especificidades locais e regionais e, em 

uma perspectiva radical, esses intelectuais veem na identidade nacional exclusivamente 

como reflexo de governos ditatoriais e projetos políticos centralizadores. 

Outra abordagem há a ênfase à luta de grupos minoritários que reivindicam uma 

filiação identitária específica, a exemplo da identidade negra. Podemos ainda relacionar 

esse debate à luta de grupos pelo reconhecimento à sua autodeterminação, o que, não 

raramente associa-se ao reconhecimento de uma territorialidade, como ocorre com o 

caso da identidade das comunidades quilombolas, dos ciganos, das nações indígenas 

remanescentes, ou de grupos urbanos que vivem em favelas. Por fim, também pode ser 

confrontada em função das afirmações de outras territorialidades tais como as 

identidades regionais. 

Apesar das controvérsias e confrontos que a reflexão sobre a identidade nacional 

suscitou esse debate é recorrente no pensamento intelectual brasileiro. Em diferentes 

contextos, pensadores, cientistas sociais debruçaram-se sobre essa questão, buscando 

compreender quais as idiossincrasias que particularizaram o Brasil e o ser brasileiro. 

Segundo Gontijo (2009), podemos verificar que várias concepções acerca da nação, 

sobrepuseram-se, ao longo do tempo: entre o fim do século XIX e início do XX, 

questões referentes à mestiçagem racial, ao hibridismo cultural e a possibilidade de 

desenvolvimento de uma civilização nos trópicos, ocupavam a centralidade do 

pensamento da intelectualidade brasileira e, geralmente, eram aspectos associados à 

impossibilidade de um desenvolvimento civilizatório nacional. Mais tarde, a partir dos 

anos de 1920, a mestiçagem passou a ser vista como um traço peculiar do país, 

atribuindo-lhe características singulares e positivas de convívio pacífico e harmonioso 

entre as diferenças. 
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Em meados do século XX, impactado pelas consequências dos dois conflitos 

mundiais, o mundo passou a valorizar as trocas e as origens multiculturais. Fato esse 

que alçou o Brasil ao centro das atenções internacionais em virtude do mito da 

“democracia racial”, que atribuía a um ethos nacional características relacionadas à 

tolerância e convivência pacífica entre diferentes etnias e credos religiosos (COSTA, 

SILVEIRA E SOMMER, 2003). Só no final do século XX e início do XXI, com o 

fortalecimento dos movimentos sociais e das mobilizações das minorias, esse mito 

começa a ruir, colocando em evidência as marcantes desigualdades e intolerâncias que 

caracterizavam a nação. 

Apesar da legítima existência de grupos que afirmam uma identidade própria, o 

sentimento de filiação à nação não permanece vivo entre os brasileiros, deixando á 

mostra a força, plasticidade e flexibilidade que permeiam as representações sobre a 

identidade nacional, tornando ainda mais importante o fortalecimento do ensino de 

História em uma perspectiva de superação dessas concepções míticas acerca da nação e 

do ethos brasileiro.  

A introdução dos Estudos Culturais e da perspectiva multiculturalista, no ensino 

de História, representou um grande avanço nesse sentido. Colocar o homem como 

centro do ensino - com suas duvidas, suas necessidades e lutas por direitos de cidadania, 

ou ainda reconhecer as muitas identidades sociais que convivem no território nacional, 

aproxima os alunos dos assuntos estudados, permitindo que se vejam como construtores 

dessa história; mais ainda, revela um processo histórico não linear, comportando 

rupturas, avanços e retrocessos, conflitos e acomodações. Porém, essa não é uma tarefa 

fácil de ser realizada. Para tanto, os PCNs defenderam o ensino temático da História. 

O trabalho temático é justificado nos PCNs como proposta pedagógica por 

promover uma maior flexibilização do processo de ensino-aprendizagem. O professor 

acaba por dispor de uma diversidade significativa de recursos didáticos. Para os autores 

dos Parâmetros, a história temática também estimula a comparação entre diferentes 

aspectos da história da humanidade como temporalidades, organizações sociais e 

desenvolvimentos econômicos e culturais. Tomando por base essas observações 

entendemos que também as temáticas regionais podem ser abordadas em todo o 

programa, aproveitando-se dessas abordagens e apresentações dos conteúdos temáticos 

sugeridos para cada ciclo e série. 



138 

 

O 3º ciclo têm eixo temático “história das relações sociais, da cultura e do 

trabalho”, subdivido em “relações sociais e natureza”, a ser desenvolvido no 6º ano, e 

“relações do trabalho” no 7º ano. Os conteúdos apresentados para o primeiro ciclo 

inovam, especialmente por destacarem as múltiplas formas de relacionamento que o 

homem estabelece a natureza e o meio urbano transformado. Consideramos que a 

atualidade desse tema pode ser usado pelo professor no questionamento a respeito das 

diferentes paisagens e das formas de apropriação dos recursos naturais, estabelecendo 

uma reflexão sobre as formas de estar no mundo. O desenvolvimento de estudos 

comparativos, contrapondo temporalidades e espacialidades diversas, acentuam uma 

tendência para o ensino da história local e regional. 

No 7º ano o foco recai sobre as “relações de trabalho”, sendo proposto o debate 

das atividades em diferentes períodos históricos e ainda contrapondo no campo e na 

cidade, o trabalho das mulheres e crianças, sindicalizado, livre, autônomo e mesmo o 

trabalho de religiosos e administradores. O aprofundamento dessas temáticas vai 

depender dos conhecimentos que o professor possui e seleciona para apresentar a seus 

alunos, nos materiais didáticos e das experiências de vida que possam ser exploradas 

durante as aulas. Embora as diferenças de trabalho possam remeter à questões regionais, 

essas relações não são aparentes ou indicadas para esse ano letivo. 

O 4º ciclo tem como eixo temático “história das representações e das relações de 

poder” estando distribuídas entre o 8º e 9º ano respectivamente em: “Nações, povos, 

lutas, guerras e revoluções” e “cidadania e cultura no mundo contemporâneo”. Nesse 

ciclo as temáticas, ou acontecimentos, que tocam de perto a história regional foram 

abordadas mais explicitamente. No item que propõe o ensino de História do Brasil que 

abarcam uma extensa temporalidade, desde o período colonial até atualidade, agrupados 

em sete temas: 1) conquista e preservação do território brasileiro, enfatizando as 

conquistas do sul do Brasil e das regiões limítrofes do país, como o Acre. 2) aspectos 

político-administrativos, desde a administração colonial até as alianças regionais 

estabelecidas nos anos mais recente da República. 3) lutas pela independência do país e 

revoltas separatistas como Confederação do Equador, a Farroupilha entre outras. 4) 

Confrontos entre europeus e índios, resistência negra contra a escravidão, revoltas 

coloniais, movimentos populares, Canudos, Contestado, banditismo, cangaço. 5) mitos, 

heróis, nacionalismo. 6) Lutas políticas e golpes de Estado da República. 7) lutas, 

movimentos populares e trabalhistas, reforma agrária e organização da sociedade civil. 
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Percebemos que apesar de temáticas regionais poderem ser contempladas em 

todos os anos escolares, suas abordagem concentra-se no 8º ano. Observando os 

conteúdos sugeridos para esse ano, podemos fazer algumas constatações: é sem dúvida 

o ano com maior sobrecarga de conteúdos a serem trabalhados. O professor que seguir 

essa proposta deverá ter uma atitude bastante seletiva em razão das complexidades dos 

assuntos sugeridos e sua diversidade; os assuntos abordados concentram-se em temas 

tradicionalmente já consagrados, a exemplo do desenvolvimento da  indústria açucareira 

ou sobre a ocorrência das revoltas regenciais; as inovações apresentadas centraram-se 

na disposição dos temas selecionados e na ênfase aos aspectos econômicos e sociais. 

Por fim, os conteúdos propostos para o 9º ano tratam de assuntos gerais a 

exemplo do exercício da cidadania em períodos históricos diferentes, no Brasil 

concentrando-se em temas políticos tais como a instituição administrativa com a 

garantia de privilégios às elites econômicas nacionais ao logo do tempo, ou ainda os 

impactos que as mudanças de regimes provocou na vida do país, a várias Constituições 

e a luta pelos direitos de cidadania. 

Apesar das muitas inovações que os PCNs provocaram, principalmente ao 

modelo pedagógico aplicado à disciplina de História, é bem verdade que, em termos de 

temáticas para o ensino da disciplina, acabou por recair em assuntos já consolidados em 

outros programas. No que se refere ao Nordeste continuaram sendo utilizados os temas 

já estudados desde os anos de 1930, revoltas anticoloniais, coronelismo, messianismo, 

cangaço. Apesar de tratar de muitos fatos transcorridos no Nordeste a região continuou 

a ser estudada em função dos acontecimentos emanados dos centros políticos quer do 

império português, como mais tarde do governo federal brasileiro. 

As propostas curriculares são peças-chaves para o estabelecimento de diretrizes 

para o ensino, porém vários outros fatores interferem e determinam o curso que as aulas 

tomam no dia-a-dia, um desses fatores são os livros didáticos que ajudam alunos e 

professores a especificar o trabalho de ensino e acabam também por delinear os 

caminhos tomados por professores no planejamento de suas aulas. 

 

4.2. Guia Didático de História: uma História avaliada 

 

 Os PCNs fazem parte de uma política educacional mais ampla, efetivada ainda 

por meio de outros mecanismos de controle, formação e estruturação do sistema 
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educacional nacional, que vem se pautando pela busca de uma progressiva melhora do 

ensino nacional.  

O debate sobre a melhoria da qualidade da educação brasileira está relacionado a 

múltiplos aspectos, tais como a seleção e aplicação de critérios de sua avaliação, e ainda 

sobre os mecanismos para o estímulo e manutenção das conquistas alcançadas.  Oliveira 

e Araújo (2005) apontam que, no Brasil, a qualidade de ensino tem sido historicamente 

abordada segundo três critérios, o primeiro que predominou até a década de 1990, 

refere-se à ampliação da acessibilidade ao sistema educacional. Graças a políticas 

permanentes de abertura de novas vagas nas escolas para todos os níveis do ensino 

fundamental, dados estatísticos têm demonstrado significativos avanços nesse sentido.  

 Porém, à medida que novas parcelas da população foram incorporadas ao 

sistema de ensino, os critérios de avaliação também precisaram sofrer alterações, em 

função da constatação de frequentar aulas não é garantia de um efetivo processo de 

aprendizagem. Assim, os critérios de avaliação da qualidade foram lentamente 

migrando para a medição dos níveis de fluxo de alunos no interior do próprio sistema 

educacional.  

Especialmente na década de 1990, houve uma grande mobilização para diminuir 

os índices de repetência e evasão escolares: muitos estados passaram a adotar o sistema 

de educação por ciclos, em substituição às séries, bem como a aprovação automática de 

alunos, sem a contrapartida de oferecer aos estudantes com dificuldades, oportunidades 

de recuperarem os conhecimentos indevidamente apreendidos. Apesar dessas medidas 

terem desafogado o sistema, especialmente pressionado nas primeiras séries do ensino 

fundamental, e terem criando uma falsa percepção de que a qualidade de ensino haviam 

melhorado, rapidamente demonstraram sua insustentabilidade. 

 No final do século XX, o Brasil passou a fazer parte de estudos internacionais de 

avaliação dos índices educacionais, impondo ao Governo a impossibilidade de negar a 

falência do ensino público. Em sucessivos testes internacionais de avaliação, o Brasil 

tem se destacado de forma negativa, obtendo níveis muito abaixo das médias obtidas 

por outros países, mesmo quando considerados os resultados de alunos oriundos do 

ensino privado. Como consequência dessas constatações, os Governos têm buscado 

investir na produção de meios que garantam aos alunos níveis mínimos de 

aprendizagem ao término do Ensino Fundamental.  
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 Ainda segundo Oliveira e Araújo (2005), seguindo uma tendência mais recente 

os intelectuais brasileiros têm associado a avaliação da qualidade do ensino nacional à 

consideração de três critérios: os investimentos públicos para a área, com a construção 

de escolas, fornecimento de materiais didáticos, profissionalização dos professores e 

melhoria salarial do setor; estabelecimento de indicadores sobre o desempenho de 

aprendizagem no interior do próprio sistema; e, por fim, análise de fatores que podem 

afetar os níveis de sucesso/fracasso escolar, como a consideração das representações 

que as escolas suscitam para os diferentes grupos sociais. 

Como vimos, os PCNs despontam como mais um elemento dessas 

transformações vivenciadas pela educação a partir da década de 1990, tendo sua 

implementação sido acompanhada de outras medidas visando adaptar a educação 

brasileira aos padrões estipulados pelos órgãos internacionais. Com o mesmo intuito, 

em 1985, foi criado pelo Ministério da Educação (MEC) o Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD), definido pelo decreto n.º 91.542 (BRASIL, 1985). Os principais 

objetivos do PNLD são a gestão dos processos de compra e distribuição dos livros 

didáticos à rede pública de ensino. A fim de estimular o uso de livros didáticos de 

excelência na rede pública de ensino, o Programa também passou a realizar o exame dos 

livros a adquirir pelo governo.  

Segundo dados fornecidos pelo FNDE
14

 em seu site oficial, podemos observar 

que o FNDE e o PNLD têm sofrido mudanças em sua estrutura organizativa e objetivos, 

visando o aprimoramento e ampliação dos serviços prestados. Assim, em 1995 foram 

distribuídos os livros de Matemática e Língua Portuguesa, em 1996, foram acrescidos 

os livros de Ciências e, em 1997, livros de Geografia e História. Também em 1996, foi 

publicado o primeiro Guia de Livros Didáticos divulgando pareceres sobre os livros 

didáticos, avaliados e aprovados pelos examinadores, destinados aos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, disponíveis no mercado e aprovados para compra pela rede 

pública de ensino.  

Desde que foi instituído, o PNLD tem sofisticado os critérios de análises das 

coleções, evitando que livros contendo graves erros de conteúdos, indícios de 

preconceito ou discriminação fossem utilizados pelos alunos. A partir de 1998, o PNLD 

além de verificar conceitos e dados informativos, introduziu fichas com o resumo sobre 

                                                 
14

 O FNDE, em seu website, traz uma série de informações sobre as políticas de distribuição de 

livros didáticos, desde 1929 até a atualidade - http://www.fnde.gov.br/index.php/pnld-historico. 

http://www.fnde.gov.br/index.php/pnld-historico
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as considerações feitas pela comissão examinadora, acerca de cada coleção, facilitando 

a escolha, por parte dos professores, do livro mais adequado às suas condições de 

trabalho. 

 Em 1999, foram incluídos critérios considerando aspectos metodológicos de 

cada coleção a fim de certificar-se de que os livros favoreciam o desenvolvimento de 

diferentes habilidades cognitivas dos alunos (CARIE, 2008). Nesse ano também 

começaram a ser analisados os livros didáticos de História. Segundo Carie (idem), 

naquele ano foram inscritas 113 livros de História, porém 53% das obras acabaram 

sendo excluídas por incorreções de informação ou conceituação, incoerência 

metodológica e assertivas discriminadoras ou preconceituosas (MANTOVANI, 2009).  

Nos anos seguintes o sistema de avaliação dos livros didáticos foi sofrendo 

ajustes: em 2002, a coordenação dos trabalhos de avaliação dos livros didáticos de 

História ficou a cargo da Universidade Estadual Paulista (UNESP) e os livros 

receberam a classificação de Recomendados, Recomendados com Ressalvas, 

Recomendados com Distinção e Excluídos. Em 2005, a classificação dos livros 

restringiu-se a Aprovados e Excluídos, e a avalição passou a gerar gráficos 

comparativos, e resenhas específicas sobre cada coleção analisada (CARIE, 2008). 

A partir de 2008, os Guias passaram a trazer um número maior de quadros 

comparativos, que revelaram-se eficientes para a apresentação dos resultados das 

análises realizadas pelas comissões. A metodologia de aprendizagem foi privilegiada a 

partir da averiguação de uma série de características dos livros: se o livro estimulava a 

compreensão e apropriação dos conceitos significantes para a área, ao pensamento 

crítico e reflexivo; quanto à interação entre a realidade vivenciada pelos alunos e os 

conteúdos estudados em sala de aula; se considerava o desenvolvimento progressivo de 

níveis de síntese e reflexão dos alunos.  

Por fim, em 2011, o Guia também apresentou um panorama geral das coleções e 

das tendências da produção dos livros didáticos de História. Além disso, alguns pontos, 

como as questões referentes aos direitos de cidadania, passaram a receber um 

tratamento diferenciado por parte das comissões. 

Considerando o exposto e as coleções avaliadas, buscamos selecionar uma 

coleção para a nossa análise referente aos anos de 2000. A coleção selecionada para 

realização de nosso estudo foi História, Sociedade e Cidadania, de Alfredo Boulos Jr., 

que teve sua primeira edição em 2006. A obra foi submetida a avaliação do PNLD em 
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2008, tendo recebido uma boa classificação da comissão examinadora, que destacou a 

coleção pelo estímulo de diferentes potencialidades cognitivas dos alunos,  

 

Os textos, as ilustrações, os exercícios e as atividades propostas 

precisam favorecer o desenvolvimento do pensamento 

autônomo e crítico e de diferentes tipos de capacidades e 

habilidades, tais como: a memorização, observação, 

investigação, compreensão, interpretação, argumentação, 

análise, síntese, comparação, formulação de hipóteses, 

planejamento, criatividade e avaliação. (BRASIL, 1998). 

 

Acerca dos livros assinados por Boulos Jr., a comissão considerou que houve 

uma preocupação com a construção de uma concepção problematizada da História, em 

que os conflitos e relações sociais estão condicionados aos interesses materiais e 

históricos de cada conjuntura. É destacada ainda a preocupação do autor em apresentar 

diferentes possibilidades interpretativas sobre os acontecimentos, com a criação de 

sessões complementares ao texto principal como a sessão Leitura de Texto e Debates na 

História, em que são explorados diversas fontes histórica e textos de outros autores, 

criando a oportunidade dos alunos de confrontar-se com opiniões diversas sobre de um 

mesmo fato. Segundo o Guia de 2008, 

 

Cumpre destacar positivamente o esforço empreendido em 

colocar diferentes versões, interpretações e visões de um mesmo 

tema, recorrendo a uma produção historiográfica atualizada e 

qualificada. Em cada volume, constam cerca de 30 documentos 

históricos, os quais são tomados como fonte de estudo; a 

discussão historiográfica também é incorporada, permitindo a 

interlocução com diversos autores e com teses opostas e/ou 

complementares. Entretanto, algumas vezes, o texto aparece em 

forma de narrativa factual. (BRASIL, 2008) 

 

 Uma última consideração que desejamos extrair do Guia de 2008 acerca do 

livro, diz respeito ao tratamento dispensado pelo autor à História local. Segundo a ficha 

síntese falta uma aproximação entre os conteúdos apresentados no livro e a realidade 

vivenciada pelos alunos e da cultura material local, fato que de perto interessa ao nosso 

trabalho. 
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4.3. Temáticas Regionais na Coleção História, Sociedade e Cidadania, 

 de Alfredo Boulos Jr. 

 

 Em 2006, tanto os PCNs quanto o PLND já se constituíam em importantes 

referências para o ensino da História escolar que, por sua vez, buscava incorporar ao 

cotidiano das aulas, inovações teórico metodológicas produzidas na academia. Da 

mesma forma, tem se fortalecido a percepção de que a escola também é um espaço 

reflexivo e produtivo de conhecimentos singulares decorrentes da organização e 

construtora de sínteses explicativas próprias. 

A criação de novos cursos de Pós-Graduação na área das Ciências Humanas, e 

especialmente o desenvolvimento do campo de pesquisas da História da Educação, 

permitiu não só a intensificação do intercâmbio de teorias e práticas pedagógicas dessas 

áreas, mas um olhar mais atento sobre o passado histórico da educação nacional. A 

história das instituições, a cultura escolar, as práticas pedagógicas tornaram-se foco dos 

interesses de professores e educadores.  

Dentre esses novos objetos de estudo figuram também os livros didáticos. As 

pesquisas sobre a história e usos dos livros didáticos tem nos ajudado a construir  uma 

visão mais ampliada da importância desse instrumento pedagógico nas práticas de 

ensino, ao mesmo tempo em que desvelam as transformações que as metodologias e 

concepções de história e de educação estabeleceram ao longo do tempo. 

Assim, preocupações que foram centrais há algumas décadas, a exemplo da 

construção de uma identidade nacional, hoje são abordadas sob novas perspectivas. 

Especialmente a consolidação de novos marcos teóricos e a valorização de aspectos 

culturais, tem trazido para a discussão historiográfica e para as obras didáticas, vozes e 

agentes sociais anteriormente imperceptíveis.  

É nesse sentido que entendemos que o estudo de questões regionais podem 

trazer importantes contribuições para o entendimento das articulações que se 

estabelecem entre as dimensões políticas e socioculturais nas diversas conjunturas da 

história brasileira e internacional. Para tanto nos propomos a analisar a produção de 

Alfredo Boulos, buscando apreender qual a concepção de regionalidade que o autor 

expressa em seu texto; como discute a história nordestina, seus acontecimentos e 

personagens; e por fim se a coleção História, Sociedade e Cidadania contribui para o 

fortalecimento de uma identidade regional, para podermos construir um quadro 
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comparativo entre as atuais abordagens escolares sobre as temáticas regionais, e a forma 

como eram tratadas nas décadas imediatamente anteriores ao Golpe Militar de 1964. 

Desde o final da década de 1990, Alfredo Boulos Junior, publica livros de 

conteúdos didáticos, dentre os quais destacam-se O engenho e sua gente (1999), 

Bandeirantes e índios em São Paulo de Piratininga (1999) e Os africanos e seus 

descendentes (2002). Professor e pesquisador, na época do lançamento da coleção 

didática, 2006, Boulos era doutorando em Educação, pela Universidade Pontifícia de 

São Paulo (PUC), desenvolvendo uma pesquisa intitulada Imagens da África, dos 

africanos e seus descendentes em coleções de didáticos de história aprovadas no PNLD 

de 2004 (BOULOS Jr., 2008).  

Sua coleção didática, História, Sociedade e Cidadania (BOULOS, 2006), foi 

muito bem recebida pelos professores e, em pouco tempo, já consistia em um sucesso 

editorial. Composta de 4 volumes (Figuras 11,12,13 e 14) a coleção destinava-se aos 

anos finais do Ensino Fundamental, ou seja, do 6º ao 9º ano. Segundo classificação 

atribuída pelo PNLD de 2008, em relação à organização da obra a coleção enquadra-se 

na categoria de História Intercalada, segundo a qual os assuntos referentes à História do 

Brasil e História Geral, são dispostos intercaladamente obedecendo a uma cronologia 

linear. Quanto à estrutura dos livros, chama a atenção o fato de que os capítulos 

encontram-se subdivididos em sessões. Estas variam de acordo com as necessidades de 

cada tema, permitindo que um assunto mais atual ou polêmico possa ser explorado de 

diferentes maneiras, por meio do acréscimo de textos, análises de imagens ou uso de 

mapas. 

O livro destinado ao 6º ano define a concepção de História assumida pelo autor e 

ainda aborda os conceitos fundamentais para a compreensão do conhecimento histórico. 

Dentre os conceitos tomados pelo autor como fundamentais estão a noção de tempo, e 

de cultura e alteridade, trabalhados no mesmo capitulo. Na construção de seu quadro 

conceitual, Boulos expressa sempre uma preocupação com o movimento dialético: a 

história é apresentada como o estudo dos processos que resultariam em mudanças e 

permanências ao longo do tempo, sendo os estudos históricos motivados por problemas 

importantes para “procurar perceber o modo como as pessoas viviam nos tempos 

antigos e como vivem hoje, bem como a relação entre aqueles tempos e a atualidade, ou 

seja, a História estuda o passado e também o presente” (2006a, p. 9).   
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Figuras 11,12, 13 e 14. Capas da Coleção de Alfredo Boulos. edição de 2006. 
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A definição de tempo assume uma significação complexa: o tempo do trabalho e 

da diversão; o tempo cronológico e psicológico; o tempo social e histórico; a contagem 

de tempo para as diferentes civilizações. A fim de fixar essas concepções o autor se 

utiliza de duas imagens: a primeira de um menino quebrando coco, a segunda de uma 

menina brincando de bola em uma piscina. Essas imagens são emblemáticas, pois 

sugerem realidades muito contrastantes (trabalho infantil x lazer) permitindo ao 

professor e aos alunos o debate de várias questões socioeconômicas, associadas às 

perspectivas temporais. 

O conceito de alteridade foi trabalhado no 3º capítulo do livro destinado ao 6º 

ano, e para Boulos (Idem) ele está vinculado especialmente à produção cultural de cada 

sociedade. A fim de construir uma linguagem de fácil entendimento, o autor recorreu ao 

uso de comparações para definir as produções culturais, assim contrapôs, inicialmente, a 

vida animal à humana; para especificar as várias maneiras como os homens se 

expressam reportou-se às manifestações artísticas, às vestes, aos alimentos que 

consomem e suas moradias. Embora as comparações sejam muito estimulantes e 

despertem o interesse, em função das imagens escolhidas para caracterizá-las, faltou ao 

autor, no entanto, o cuidado em problematizá-las, acrescentando-lhes análise de fatores 

econômicos e sociais capazes de promoverem diferenças no interior de cada sociedade e 

destas, em contraste, com as demais. 

A análise desse quadro conceitual pareceu-nos oportuno, pois foi a partir dessas 

concepções, que o autor construiu as reflexões históricas presentes nos demais livros da 

coleção. Compreender a dimensão espacial é uma tarefa bastante complexa, mas 

fundamental para a história, não só porque o homem ocupa um lugar no mundo, mas 

porque as relações com esse espaço apontam para diferentes escolhas em termos de 

organização social e produção de vida. As páginas iniciais desse trabalho foram 

dedicadas à discussão sobre a espacialidade, tendo-nos concentrado no debate travado, 

na Geografia e na História, sobre a região Nordeste. Não pretendemos refazer essa 

discussão, mas sim frisar que ao ignorar a espacialidade como elemento fundante da 

História, Boulos assumiu uma posição conservadora na construção de suas análises, 

uma vez que se utiliza da noção de espaço e território reduzida a uma mera localização 

geográfica. 

Não basta localizar, com um ponto do mapa, onde situavam as sociedades, por 

onde o homem se moveu, é necessário tomar os limites e as possibilidades que o espaço 
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impôs ao estabelecimento dessas sociedades, a forma como modificou o homem e foi 

modificado por ele e, ainda, as representações que foram agregadas à vida social, em 

função dessa espacialidade. Podemos recorrer a Barros a fim de pontuar a importância 

desse conceito nos estudos historiográficos,  

 

Os historiadores perceberam a necessidade de intensificar sua 

interdisciplinaridade com outros campos do conhecimento. 

Emergiu daí uma importantíssima interdisciplinaridade com a 

Geografia, ciência que já tradicionalmente estuda o espaço físico 

— e, se considerarmos outras formas de espaço como o ‘espaço 

imaginário’ e o ‘espaço literário’, poderíamos mencionar ainda a 

interdisciplinaridade com a Psicanálise, com a Crítica Literária, 

com a Semiótica e com tantas outras disciplinas que ofereceram 

novas possibilidades de métodos e técnicas aos historiadores. Na 

verdade, a noção de espacialidade foi se alargando com o 

desenvolvimento da historiografia do século XX: do espaço 

físico ao espaço social, político e imaginário, e daí até a noção 

do espaço como “campo de forças” que pode inclusive reger a 

compreensão das práticas discursivas. (BARROS, 2006, p. 462) 

 

Mesmo a narrativa dos processos que fizeram existir o Brasil (primeiro como 

Colônia, depois como Estado independente), coloca a necessidade de referências 

espaciais. O processo de ocupação das regiões, inicialmente do Litoral e posteriormente 

dos Sertões, foi desvelando um país de muitas cores e formas - rios serpenteando serras, 

matas cobrindo vales, caatinga no interior, e lençóis de areias mais ao norte. As 

diferentes paisagens que compõem o “mosaico” do território brasileiro, imprimiram 

suas marcas na vida dos indivíduos, no dia-a-dia nas cidades, no cotidiano nas áreas 

rurais. Um espaço que já não é o mesmo do período da colonização, mas que permanece 

colocando-se como o desafio de (re)conhecê-lo sob diferentes perspectivas. Na narrativa 

de Boulos esse espaço nacional/regional está presente, mas de forma indireta, uma vez 

que é preciso captá-la em meio ao desenvolvimento das atividades econômicas, das 

disputas políticas, ou segundo a localização dos acontecimentos, buscando superar uma 

abordagem simplificada.  

Cartograficamente, o Nordeste está indicado, na coleção de Boulos, em dois 

momentos: o primeiro, quando o autor localiza as províncias que se uniram durante a 

Confederação do Equador; o segundo, indicando as áreas afetadas pelas chamadas 

revoltas regenciais, ambos inseridos no livro do 8º ano (2006c). Porém, algumas 

imagens dão-nos conta de como era o Nordeste colonial, em geral, reproduções de 
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pinturas ou fotos da cidade de Salvador, contextualizando a implantação do sistema 

administrativo colonial; ou de Recife, tratando da ocupação holandesa.  

Nos capítulos finais do mesmo livro, as imagens das paisagens nacionais 

deslocam-se para o Sudeste, a fim de ambientar os textos sobre as características 

socioeconômicas da região aurífera, e do Rio de Janeiro, novo centro político-

administrativo do Império português. À medida que o tempo avança cronologicamente 

na narrativa de Boulos, as referências ao Nordeste diminuem. No livro do 9º ano 

(2006d) apenas duas imagens (reproduções fotográficas) remetem à região: a primeira 

mostra Antônio Conselheiro morto no chão árido de Canudos; a segunda é um retrato de 

Lampião e Maria Bonita, em meio à vegetação da caatinga nordestina.  

A disposição das imagens, mapas, reproduções e fotografias demonstram a 

importância histórica que o autor atribui à ideia de nação e região em seu texto. Assim, 

percebemos que o Nordeste foi associado ao contexto do “Brasil Colonial”. O Nordeste 

do engenho, da produção açucareira, das lutas pela autonomia política local; ou, ainda, 

das manifestações populares, nas rebeliões onde o cotidiano de opressão rompia-se 

pelas forças insurgentes dos quilombolas, dos balaios, dos malês.  

 Mas o Nordeste também foi palco de outras atividades econômicas: o fumo na 

Bahia, o algodão e o gado nos sertões. A pecuária foi ressaltada pelo autor, que destaca 

sua importância para a expansão da indústria açucareira e ao estímulo do mercado 

interno. Debate este há muito consolidado, tendo nas análises de Furtado (1985) e 

Oliveira (1987) sobre o povoamento dos Sertões nordestinos, sua sustentação teórica, 

como já foi exposto no primeiro capítulo desse trabalho.  

Para melhor especificar essa questão, Boulos recorre a uma citação de Fragoso, 

Florentino, Faria (1998), quando estes afirmam que, 

 

A criação de gado (...) ligava-se necessariamente ao mercado 

interno, não sendo animais destinados somente à alimentação, 

mas também ao trabalho . Engenhos eram movidos, na maioria 

dos casos, a força animal; o transporte, quase sempre terrestre, 

mesmo para o escoamento de artigos de agroexportação, era 

feito por bois e mulas. (...) Ou seja, a pecuária era um setor 

básico para o funcionamento da economia como um todo. (p. 

58-9). 
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Uma região que viveu e produziu em função dos interesses internacionais, ou em 

um contexto político tensionado, com os centros de poderes colonialistas estabelecidos 

dentro e fora do território brasileiro. Dos casarões e do açúcar, esse é o espaço 

nordestino construído na narrativa de Boulos. Espaço e tempo entrelaçados que 

remetem o Nordeste a uma única fase da história nacional – o Período Colonial. À 

medida que dela nos afastamos, as representações sobre a região se esvaem: o período 

pré-colonial foi registrado apenas por duas imagens de pinturas rupestres. Na 

contemporaneidade duas imagens retratam o Nordeste, o corpo de um líder messiânico, 

vencido pelas armas das oligarquias, e pelos bandidos/heróis cangaceiros  (Figura 15).  

 

A discussão sobre fatores econômicos, a exemplo da produção açucareira, da 

criação de gado, do cultivo de algodão, domina o texto de Boulos sobre o Nordeste, 

sendo esses aspectos apresentados como suporte para o debate de outros aspectos, a 

exemplo dos movimentos sociais. Estes são retratados, pelo autor, como processos de 

ajuste e/ou contestação ao sistema produtivo colonial; Assim, as revoltas ocorridas até o 

século XIX, foram relatadas como movimentos de contestação à ordem econômica, e  

mesmo a referência à constituição dos quilombos opõe-se à exploração do trabalho 

escravo.  

A conquista do território foi o eixo condutor, usado por Boulos, para o estudo 

sobre o Período Colonial, por isso a concentração de temas relacionados às atividades 

econômicas, com destaque para a produção do açúcar. Tanto a implantação do sistema 

Figura 15. Maria Bonita e Lampião. 

Fonte: BOULOS Jr., Alfredo. História, História Sociedade 

& Cidadania. São Paulo, SP: FTD, 2006d. p. 74. 
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político-administrativo brasileiro, quanto o contexto socioeconômico encontram-se 

perpassados por essa abordagem expansionista. Essa temporalidade/espacialidade 

colonial fica mais visível quando comparamos os capítulos que tratam ou fazem alguma  

referência ao Nordeste em toda a coleção, como no quadro abaixo: 

  

Os acontecimentos ocorridos no século XIX, sem dúvida são os mais frisados no 

ensino de História, quer pelo impacto que causaram, na época em que ocorreram, quer 

6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

1. Introdução à história 

2. A noção do tempo 

3. Nós e os outros 

4. Sobre a origem do ser 

humano 

5. O modo de vida dos 

primeiros seres 

humanos 

6. Os povoadores da 

América 

7. Cidade, comércio e 

poder 

8. A civilização egípcia 

9. Hebreu, fenícios e 

persas 

10. A civilização núbia 

na África 

11. A China antiga 

12. O muno grego  e a 

democracia 

13. A civilização grega 

14. Roma antiga 

15. O Império Romano 

16. Cultura e 

cristianismo no 

império romano 

17. Os povos bárbaros 

1. Feudalismo 

2. Os francos 

3. Os bizantinos 

4. Os árabes e o 

iluminismo 

5. China medieval 

6. Cristianismo e 

Cruzadas 

7. Comércio, 

cidades e 

rebeliões 

8. Fortalecimento do 

poder dos reis nas 

monarquias 

europeias 

9. As Grandes 

Navegações 

10. África negra: o 

Império do Mali e 

o Reino do 

Kongo 

11. Renascimento e 

humanismo 

12. Reforma e 

Contra-Reforma 

13. Astecas, maias e 

incas 

14. A conquista das 

terras astecas e 

incas 

15. Povos indígenas 

no Brasil 

16. Absolutismo e 

mercantilismo 

17. Colonização 

espanhola na 

América 

1. A economia no Brasil 

colonial 

2. A sociedade colonial 

açucareira 

3. Administração no 

Brasil colônia 

4. Colonização na 

América inglesa 

5. Holandeses no Brasil 

6. Africanos no Brasil: 

dominação e 

resistência 

7. Marcha da colonização 

na América portuguesa 

8. A  mineração 

9. A revolução inglesa 

10. Iluminismo 

11. A revolução Industrial 

12. Independência na 

américa do Norte 

13. A revolução Francesa 

14. A era napoleônica 

15. Independência: Haiti e 

américa espanhola 

16. A emancipação 

política  do brasil 

17. O reinado de d Pedro I: 

uma cidadania limitada 

18. Regências: a unidade 

ameaçada 

19. Industrialização e 

imperialismo 

20. Os EUA no século 

XIX 

21. O reinado de D. Pedro 

II: a garantia da 

unidade. 

1. O café: modernização 

e imigração 

2. Abolição e república 

3. Os militares e a 

consilidação da 

república 

4. A Primeira Guerra 

Mundial 

5. A Revolução Russa 

6. República Velha: 

dominação 

7. República  Velha: 

Resistência 

8. Prosperidade crise e 

culutra na América dos 

anos 20 e 30 

9. O fascismo e o 

nazismo 

10. A Segunda Guerra 

Mundial 

11. A crise da República 

Velha e o primeiro 

Governo Vargas 

12. A Guerra Fria 

13. Dutra e Getúlio: uma 

experiência 

democrática 

14. Independências: Ásia e 

África 

15. O socialismo real 

16. O fim da União 

Soviética e a 

democratização do 

Leste Europeu 

17. Guerra e paz no 

Oriente Médio 

18. De Juscelino a Jango: 

crescimento 

econômico e 

populismo 

19. Regime militar: de 

Castelo Branco a 

Médici 

20. A distensão do regime 

militar: Geisel e 

Figueiredo 

21. Brasil contemporâneo: 

de Sarney a Lula 

22. Um mundo 

multipolitizado 
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pelo que representavam em termos de um reordenamento político-econômico nas 

relações Brasil/Portugal. Também aqui encontramos uma seleção bastante conservadora 

dos acontecimentos narrados por Boulos: Revolução Pernambucana de 1817, 

Confederação do Equador de 1824, Revolta dos Malês, Cabanagem, Sabinada, 

Balaiada, Farroupilha e Rebelião Praieira.  

 Apesar de reafirmar movimentos já consagrados pela historiografia, e presentes 

no ensino de História, desde os anos de 1930, vemos na narrativa do autor uma 

abordagem que valoriza as conexões entre política e economia atribuindo à crise da 

indústria açucareira e aos permanentes aumentos de impostos os motivos primeiros para 

a eclosão dessas revoluções. O autor faz uma exposição circunstanciada sobre os 

movimentos de Pernambuco, tanto o de 1817, quanto o de 1824, relacionando fatores 

econômicos e políticos aos motivos que desencadearam o início dos movimentos. 

 A participação popular está presente nos relatos sobre as chamadas rebeliões ou 

revoltas regenciais, também articuladas aos fatores econômicos e políticos que 

desencadearam esses acontecimentos. Seus líderes são apresentados como homens que 

lutaram pela causa popular, e a coragem e desprendimento, desses homens ganha 

destaque, fazendo com que os heróis construídos em sua narrativa, sejam aqueles que 

morreram em nome de um bem comum. Essa perspectiva fica muito evidente na 

descrição da Revolta dos Malês: o autor explica alguns princípios da religião islâmica, 

mas não deixa de assinalar que a luta maior não era religiosa e sim a busca da liberdade. 

Outros autores também foram chamados para falarem do movimento, enriquecendo a 

aprendizagem do aluno com o confronto de opiniões diversas. Porque o movimento 

ocorreu na Bahia, quais suas implicações sobre a história regional, no entanto, foram 

pouco exploradas. 

 As Revoltas dos Cabanos (Pará) e dos Balaios (Maranhão) também foram 

apresentadas. O autor sintetizou os muitos fatores que incidiram sobre esses 

movimentos, enfatizando a ação das forças populares: escravos, libertos, pobres que 

definiram, mesmo que temporariamente, os destinos da coletividade. A abordagem do 

autor está de acordo com as diretrizes dos PCNs que primam pelo reconhecimento das 

lutas das populações carentes por seus direitos. A busca diária por meios de 

sobrevivência levou essas camadas, historicamente alijadas dos poderes, a 

reivindicarem autonomia política, declarando a independência de uma região; exigindo 

uma vida digna e a efetiva representação nos órgão oficiais instituídos. 
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Em sua abordagem, o autor não priorizou a análise da mobilização popular em 

uma perspectiva de constituição de identidades coletivas, uma vez que, em todos esses 

movimentos, não foram ressaltados os jogos de exclusão/inclusão que opuseram esses 

rebeldes a um país que estava em processo de instituição. Identificar os fatores 

econômicos ou políticos que motivaram a eclosão desses movimentos esclarecem 

aspectos da luta pela conquista da cidadania, o processo de politização que marcou a 

ação dos rebeldes, mas não esgota a dimensão identitária que esses movimentos 

expuseram. 

Além disso, a falta de um debate sobre as percepções de nação e de filiação 

identitária daqueles agentes sociais, acaba por produzir uma homogeneização na 

percepção dos processos políticos mais gerais, apenas identificaram os fatores que 

levaram à emergência desses movimentos, reduzindo-os a uma mera resposta local, 

contra a centralização das decisões políticas em nível federal. Mas se a centralização 

abalava os poderes regionais e locais já estabelecidos, por que apenas em algumas 

localidades os levantes ocorreram? Quais os motivos que levaram algumas dessas 

revoltas a tornarem-se tão resistentes e radicais? Fatores socioeconômicos certamente 

não são capazes de responderem, sozinhos, a esses questionamentos. 

O país que emergiu do processo de separação entre Portugal e Brasil, nas 

primeiras décadas do século XIX, esteve eivado pelo conflito de muitas identidades 

coletivas – uma identidade nacional que era portuguesa, e identidades locais e regionais, 

“essas identidades políticas coletivas sintetizavam, cada qual à sua maneira, o passado, 

o presente e o futuro das comunidades humanas em cujo interior eram engendradas, 

cujas organicidades expressavam e cujos futuros projetavam” (JAMCSÓ, 1999, p. 132). 

O Brasil era, assim, um “enorme mosaico de diferenças, cujas peças mal se 

acomodavam no império emergente do rompimento com Portugal” (Idem, p. 174). 

Peças sobrepostas e com um encaixe imperfeito, unidas pelos elos enferrujados dos 

grilhões da escravatura. 

Tanto a etnicidade quanto a regionalidade compõem essa complexa teia social 

entrelaçando fatores econômicos e socioculturais. Em uma sociedade escravista e 

centralizadora, a integração desigual de escravos, libertos e mestiços, provocava 

também respostas diferentes quando eclodiam os conflitos sociais, representava, a um 

tempo, a radicalidade que esses movimentos poderiam assumir e a impossibilidade de 

sustentação do sistema escravista. Embora esse enfoque seja fundamental para a 
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compreensão das dinâmicas sociais, é pouco explorado pelo autor. O último tema 

tratado no livro do 8º ano (2006 c) referente ao Nordeste é a Confederação do Equador, 

apresentada como mais uma ação política local contra os excessos centralizadores do 

Governo. O destaque vai para a sessão Para Saber Mais que fala da condenação à morte 

de Frei Caneca.  

O capítulo que abre o livro destinado ao 9º ano (2006 d) tem como título “o café: 

modernização e imigração”. Título emblemático não só porque aponta para o estudo da 

modernidade vivenciada pelo país a partir do final do século XX, mas porque aponta 

para uma série de deslocamentos na narrativa do autor. Assim, a economia açucareira 

foi substituída pela cafeeira; os centros de poder passam a se fixarem no Centro-Sul do 

país; por fim, em termos sociais, a problemática étnica dos escravos africanos desloca-

se para os imigrantes europeus e asiáticos. 

De fato, o 4º volume (2006 d) da coleção de Boulos quase não faz referências ao 

Nordeste, e quando faz, geralmente, está atrelada a um debate nacional originado nos 

novos polos econômicos. Assim, no primeiro capítulo a expansão territorial continua 

sendo o eixo da narrativa de Boulos, porém, nesse momento impulsionada pela cultura 

cafeeira que estabelece uma nova territorialização e novas relações sociais no Brasil 

Imperial; que moderniza os espaços urbanos e as redes de poder político da nação; que 

integra o país com as ferrovias; transforma as estruturas produtivas com o incentivo à 

imigração europeia e o gradual fim da escravidão. 

As outras atividades econômicas e formações sociais são estabelecidas em razão 

do progresso cafeeiro. No início ainda do livro há um exemplo do deslocamento que 

Boulos estabelece na sua narrativa, o autor apresenta uma tabela com os índices 

econômicos obtidos por diferentes produtos exportados pelo Brasil, em um período que 

se estende de 1820 até 1890, como podemos observar na tabela a seguir  
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Apesar dos dados permitirem várias leituras, inclusive a constatação de uma 

queda gradual na exportação do açúcar, acentuada a partir de 1871, o autor vislumbra 

uma leitura que ressalta a liderança na exportação do café, e da produção da borracha, 

produto intimamente vinculado à ideia de modernidade que o autor deseja imprimir ao 

período. Nas palavras de Boulos,  

 

Essa tabela, com as principais exportações brasileiras entre 1820 

e 1890, mostra que o café se manteve na liderança durante todo 

o Segundo Reinado. Mas percebe-se nitidamente que o Brasil 

não produzia apenas café. A Amazônia, por exemplo, se 

sobressaía produzindo borracha. Vendia sobretudo para o 

exterior, a borracha serviria, a partir do final do século XIX, de 

matéria-prima na fabricação de pneus para a nascente indústria 

automobilística. (BOULOS, 2006 d, p. 9) 

 

Figura 16. Tabela demonstrando índices de participação em porcentagem do principais 

produtos exportados pelo Brasil, no período de 1820 a 1890. 

Fonte: Boulos Jr., Alfredo. História, Sociedade & Cidadania. São Paulo, SP: FTD. 

2006d. p. 09. 
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Fazendo essas observações não queremos negar a importância da produção 

cafeeira, nem tampouco negar o impulso modernizador que esse produto trouxe para o 

Brasil, a partir do final do século XIX, mas sim, ressaltar o reducionismo na discussão 

dos processos de modernização que afetaram todas as regiões brasileiras. Uma análise 

mais ampla sobre a produção das diferentes regiões do país permitiria o esclarecimento 

de aspectos pouco trabalhados no texto de Boulos, tais como o comércio 

interprovinciais, o crescimento da agricultura de subsistência nas áreas periféricas dos 

grandes centros econômicos, ou ainda o estabelecimento de novas relações de trabalho 

pré-capitalistas como a meia e a parceria, em regiões não produtoras de café. 

Ainda no livro do 9º ano (idem), no capítulo 7, cujo título é “República Velha: 

Resistência” o autor fala dos movimentos que impactaram o início do período 

republicano: Canudos, Cangaço, Contestado, a Revolta da Vacina, a Revolta da 

Chibata, as lutas operárias com a greve de 1917, são os acontecimentos selecionados 

pelo autor pra construir o panorama de mobilização social que tomava o Brasil. Aqui 

nos interessa falar sobre Canudos e o Cangaço, temas também já tradicionalmente 

tratados pelos livros de história. Bovo (2007) nos lembra que a Guerra de Canudos, em 

1905, figurava na História do Brasil, de Rocha Pombo  

Para Boulos a história de Canudos foi escrita pelos pobres, nos sertões 

nordestinos, que seguindo um líder religioso estabelecem o povoado de Belo Monte, às 

margens do rio Vaza-Barris. Descrevendo um pouco da história pessoal de Antônio 

Conselheiro e do estabelecimento de Canudos e do cotidiano daquela comunidade, o 

autor relaciona a repressão ao movimento de temor das autoridades e latifundiários da 

nordestinos de que Canudos servisse de exemplo para camponeses explorados e sem 

terra da região, levando-os também a fundarem suas próprias comunidades. O autor 

relata a violência dos ataques aos moradores de Canudos e a resistência em defesa do 

povoado, criando o ambiente de espanto e dramaticidade que sua repressão a Canudos 

criou. 

Ao falar do cangaço Boulos o relaciona a “uma ação de bandos armados que 

saqueavam fazendas, vilarejos e cidades, muitas vezes com o objetivo de promover 

algum tipo de vingança pessoal” (2006d, p. 73). O autor cria um sentido de 

historicidade ao remontar sua origem ao século XVIII, com a ação de grupos armados 

por fazendeiros no processo de expansão e conquista das áreas sertanejas. Porém, não 

refaz os processos que transformaram esses cangaceiros em grupos independentes, no 
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início do século XX, criando a impressão de que, a obediência às ordens de fazendeiros, 

diminuísse o grau de criminalidade de seus atos, ou justificasse sua existência. 

A última referência que Boulos faz ao Nordeste refere-se às Ligas Camponesas, 

contextualizando as medidas econômicas acenadas por João Goulard, dentre as quais a 

reforma agrária. No subitem “Debates em torno da reforma de base”, o autor associa as 

lutas camponesas a outros movimentos sociais, com destaque para os movimentos 

estudantis, dos grupos ligados á Igreja Católica que deram origem à Juventude 

Universitária Católica (JUC) e por fim os grupos de tendência socialista como a Ação 

Popular (AP). O autor apenas faz breves referências a essa gama de diferentes frentes de 

mobilização da sociedade civil.  

As Ligas Camponesas foram inseridas nesses debates como uma indicação 

pontual. A narrativa construída por Boulos destaca a liderança de Francisco Julião sem 

traçar um perfil de sua atuação política como deputado estadual de Pernambuco, pelo 

Partido Socialista Brasileiro, tampouco tece qualquer consideração sobre a organização 

política dos trabalhadores rurais, ou mesmo à importância dos movimentos populares 

para um redirecionamento das políticas públicas destinadas à região. É de se notar que o 

autor tampouco faz referências aos programas de incentivo ao desenvolvimento 

econômico da região por meio da criação da SUDENE, ao debate acerca das ações 

políticas empreendidas pelas elites locais em defesa de seus interesses, ou mesmo às 

representações que são consolidadas nessa época sobre as condições econômicas e 

sociais do Nordeste. Nos anos de 1950, as temáticas regionais estavam sem dúvida no 

centro dos debates políticos e acadêmicos e, a sua omissão, na  coleção de Boulos, 

caracteriza esse período de forma reducionista, limitando o entendimento dos processos 

políticos que marcaram aquele momento. 

As questões do campo ainda hoje apresentam-se como centrais em nossa 

sociedade, por isso consideramos que a abordagem do autor pouco elucidativa para o 

aprofundamento de uma discussão sobre os direitos básicos de sobrevivência das 

populações rurais. Em sua coleção, Boulos, acaba por reduzir essa problemática a umas 

poucas palavras, aqui transcritas: “Francisco Julião desejava uma reforma agrária que 

limitasse a quantidade de terras que cada pessoa podia possuir e que defendesse o 

camponês, impedindo sua expulsão da terra, e propunha a criação de um imposto 

progressivo sobre as terras não cultivadas” (2006d, p. 219).  
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As Ligas Camponesas fecharam os temas regionais que Boulos considera 

importantes para a compreensão da história regional. A partir do Golpe Militar, as 

análises construídas pelo autor centram-se em aspectos econômicos a exemplo do 

“milagre econômico” e das posteriores e sucessivas crises que desestabilizaram a 

economia nacional; ou de questões políticas como o longo e gradual processo de 

redemocratização do país. O urbanismo e os movimentos operários também 

predominam nos capítulos finais do livro, com especial relevância ao sindicalismo 

paulista. Dessa maneira, a narrativa de Boulos (2006 d), vai fixando-se nos 

acontecimentos emanados dos centros econômicos e políticos do país, no eixo Rio-São 

Paulo. 

Concluímos que, na coleção didática de Boulos, a região Nordeste é referenciada 

para caracterizar o Período Colonial. Porém, o Nordeste vai sendo silenciado, à medida 

que as áreas cafeeiras consolidam-se como os novos centros do poder, promovendo, 

entre outras coisas, a urbanização do Centro-Sul brasileiro. A narrativa dessa coleção 

tem um forte viés econômico, pontuado por alusões a aspectos socioculturais, o que 

representa um parâmetro crítico para o ensino de História, porém conservador, uma vez 

que a produção acadêmica já aponta para novas tendências historiográficas, 

influenciadas pela Nova História Cultural, pelos Estudos Culturais e pelos debates 

acerca do Multiculturalismo Critico. 
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NA ENCRUZILHADA DO CAMINHO 

 

 

Nosso objeto de pesquisa, nesse trabalho, foi o Nordeste como saber escolar 

tendo como fonte de pesquisa os livros didáticos de História. Procuramos, assim, 

construir uma reflexão sobre como a História Regional incide na produção dos saberes 

acadêmico e escolar, em um estudo comparativo entre dois períodos: de 1930 a 1950 e 

de 1998 a 2008.  

Ao tomarmos os livros didáticos como fontes desse trabalho, nos reportamos ao 

estudo de um recurso pedagógico que sempre exerceram papel crucial no processo de 

ensino-aprendizagem. De materialidades singulares e de usos bastante específicos, os 

livros didáticos vêm se ganhando importância também como objeto de estudos para o 

desvelamento da história da educação. Foi especialmente a partir dos anos de 1970/80 

que despontaram como objeto de estudo para as ciências sociais, historiadores e 

educadores em geral, tem se debruçado sobre a história de sua produção, 

comercialização e usos, assim como sobre o impacto que podem provocar como 

poderoso meio de difusão ideológica, e de uma cultura histórica. 

Nesse sentido, partilhamos com Martins (2006) a percepção de que o texto 

didático é um produto cultural híbrido, que articula um discurso científico, oriundo das 

ciências acadêmicas de referência, ao discurso escolar e social. Porém, mais do que isso, 

é um artefato de grande complexidade, pois entrelaça diferentes agentes sociais no 

processo de sua confecção e permite diversas apropriações de seus conteúdos. 

Dessa maneira o estudo dos livros didáticos permite uma gama de diferentes 

abordagens: desde a análise de seus conteúdos; das práticas escolares; de sua leitura e 

interpretação; da organização diagramática de seus textos e imagens; das representações 

sociais e cognitivas que sedimenta; ou ainda como objeto da indústria editorial que 

mobiliza e gera significativas somas financeiras. Todas essas abordagens, por sua vez, 

refletem enquanto uma história própria, intimamente interligada à história da educação. 

Assim, ao propormos um estudo de um tema recorrente no ensino de História, 

percebemos as muitas inferências de debates acadêmicos e políticos na construção do 

saber escolar, ao mesmo tempo em que pudemos identificar o poder transformador que 

a escola carrega, ao ressignificar, em suas práticas cotidianas, concepções consolidadas 

pelo senso comum. Iniciamos nossa pesquisa com uma investigação sobre os conceitos 
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de região e, especificamente da região Nordeste, traçados no âmbito acadêmico e 

político. Embora de caráter mais teórico, essa primeira análise demonstrou ser 

fundamental para percebermos como um debate produtivo e palpitante como este tem 

resvalado na produção dos livros didáticos. 

Em seguida, centramos nossa atenção nos processos que particularizaram o 

ensino de História, buscando compreender as transformações sofridas no ensino de 

História ao longo do tempo, os temas priorizados enquanto saberes escolares, as 

abordagens predominantes em cada contexto e como as políticas educacionais influíram 

na construção de uma história escolar. Nesse percurso as temáticas regionais assumiram 

diferentes significados enquanto elemento para a formação identitária atribuídas a essas 

temáticas ao longo do tempo, registradas nas discursividades dos livros didáticos.  

Em nosso trabalho partimos da premissa de que nos anos de 1930 a 1950 o 

debate regional era tema central no âmbito acadêmico e político, mobilizava a opinião 

pública, levou o Estado a empreender ações de investimentos planificados na região 

Nordeste, com a implantação da SUDENE. Também refletiu na produção cultural sobre 

a região, com a publicação de obras literárias de autores nordestinos, na indústria 

midiática com a difusão do baião e do forró nas rádios brasileiras. Porém, nesse mesmo 

período, a História escolar apresentava uma forte tendência à construção de uma 

identidade nacional. Assim, as temáticas referentes ao Nordeste apareciam sempre como 

um reforço a esse ideal integrador.  

Essas abordagens se coadunavam com o pensamento historiográfico em voga 

naquele período: Vanrhagen, intelectual de referência para os historiadores da época, 

via na colonização portuguesa as bases da nação brasileira, não só em termos político-

administrativo, mas também culturais. Para esse autor, o desenvolvimento do Brasil 

esteve relacionado aos esforços portugueses em criar uma nova sociedade no novo 

mundo, especialmente após a transferência da Coroa no século XIX, o que possibilitou 

o fortalecimento de um sentimento nacional; Capistrano de Abreu, posteriomente, 

inaugurou uma abordagem econômica da história, buscando encontrar o ethos nacional 

na organização social, no povoamento, na ocupação do território e suas especificidades 

produtivas. Para ele a colonização portuguesa regionalizou a vida na colônia e 

pulverizou o caráter identitário brasileiro; por fim, Oliveira Lima, intelectual 

monarquista, tentou unir o monarquismo ao federalismo, enfatizando a importância da 

elites regionais no processo de construção da nação. Para ele, a Independência 
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simbolizava apenas uma ruptura político-administrativa do país, o que construía um 

sentido de continuidade social e cultural entre Brasil e Portugal (COSTA, 2005).  

Nos três livros utilizados para a análise do período de 1930 a 1950, percebemos 

traços desses pensamentos, quer na atribuição de um espírito de conquista e bravura 

implantando pelo português na sociedade brasileira; quer nos relatos dos movimentos 

anticoloniais que unicamente contrapunham interesses econômicos entre Brasil e 

Portugal, mas mantinha um elo de permanência com uma estrutura social e política 

sedimentada pela empresa colonizadora portuguesa.  

No que diz respeito aos processos de regionalização, percebemos uma forte 

tendência à uniformização das representações sobre o território brasileiro e suas 

realidades sociais. Assim, nas obras analisadas, o Brasil era visto em razão de uma 

subdivisão que distinguia duas macro regiões nacionais o Norte e o Sul. Por outro lado, 

as particularidades existentes no interior dessas macroregiões, provocavam a construção 

de narrativas e representações distintas para as regiões litorâneas e sertanejas, assim 

como uma distinção entre as áreas que hoje compõem o Nordeste e o Norte 

demonstrando que a realidade social, por mais que sofra uma homogeneização 

discursiva, irrompe como força contestadora da uniformidade. 

O amadorismo e o positivismo que sustentaram a produção historiográfica dos 

autores analisados fizeram com que suas obras consolidassem uma visão de 

continuidade histórica, favorecedora dos domínios das elites agrárias. Na 

impossibilidade de negar as desigualdades sociais e as reações que provocavam como a 

eclosão de rebeliões e revoltas, levou esses autores a atribuírem caracteres de 

criminalidade aos líderes populares e aos movimentos sociais regionais. A exceção 

ficou com Rocha Pombo, defensor da igualdade racial, que destacou a criação dos 

quilombos, especialmente de Palmares como símbolo da resistência contra a escravidão.  

Esse fato, deixa à mostra que, apesar desses autores propagarem a defesa de uma 

produção historiográfica distante dos interesses políticos e partidários, estes perpassam 

as obras do período: ora na defesa dos interesses de uma elite representada por seus 

heróis; ora pelo silenciamento dos agentes sociais na consecução dos grandes 

movimentos de rebelião que marcaram a história nacional; e, por fim, na seleção dos 

conteúdos apresentados enquanto conteúdos escolarizáveis. 

No segundo período, corresponde ao fim do século XX e início do XXI. 

Momento em que se consolidam experiências democráticas, também tem levado a uma 
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reflexão sobre os objetivos do ensino de História em um mundo em permanente e 

intenso processo de globalização. A produção acadêmica que trata de temáticas 

regionais tem se deslocado para o debate sobre questões identitárias e culturais. Essa 

tendência também tem se apresentado no ensino de História, quer em termos de 

orientações curriculares, como ocorre nos PCNs, mas também na composição dos livros 

didáticos, quem vêm privilegiando uma abordagem mais plural de temas já 

consolidados enquanto saberes escolares. 

 A coleção analisada nesse segundo período, História, Sociedade e Cidadania, de 

Boulos (2006), aponta nesse sentido, e sua análise nos proporcionou interessantes 

elementos para compreendermos alguns dos parâmetros que guiam na atualidade o 

ensino de História. O primeiro diz respeito à presença das vozes dos excluídos: 

escravos, cativos, fugitivos ou rebeldes, figuram na narrativa de Boulos como agentes 

sociais; o mesmo acontece com os pobres que mobilizam forças, em diferentes 

momentos históricos em busca de mudanças sociais; A presença dessa camada 

desfavorecida apresenta uma história como um processo não linear, rupturas e 

retrocessos marcam a construção das relações econômicas e sociais e, 

concomitantemente permite a construção de novos símbolos identitários. “Pessoas 

comuns” lutando pela sua afirmação social, pela transformação da sociedade também 

são lançadas à condição de heróis. Esse talvez seja o principal mérito da obra de Boulos. 

 Um segundo aspecto a ser elencado, diz respeito às continuidades: assim como 

as obras analisadas no primeiro período, a coleção de Boulos trata o espaço geográfico, 

o território, como um dado. Indica em mapas históricos a localização e extensão dos 

acontecimentos que afetaram a história regional, mas não tece considerações mais 

problematizadas sobre a relação homem natureza, em uma perspectiva de mútuas 

transformações. A falta de uma discussão mais pormenorizada dessas relações acabaram 

causando a distorção no tratamento de alguns temas, como sobre os fatores que levaram 

à crises econômicas da região e a intermitentes movimentos migratórios das populações 

nordestinas, ou ainda sobre os muitos movimentos sociais que afetaram a região em 

toda a sua história. 

 Também a seleção das temáticas regionais demonstra uma tendência ao 

tratamento de temas já consolidados por uma história tradicional. São sempre 

acontecimentos circunscritos a um período remoto, Colonial, em decorrência da 

importância econômica da região para o estabelecimento da empresa colonizadora, ou 
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para a expansão territorial. Esse aspecto chamou nossa atenção de forma especial, pois 

nos capítulos iniciais do livro destinado ao 6º ano, Boulos dedica-se à construção de um 

conceito complexo de tempo histórico. Porém, ao tratar das temáticas regionais o autor 

reporta-se quase exclusivamente ao Período Colonial, reforçando a percepção de que a 

importância da região restringe-se ao êxito econômico da indústria açucareira. 

 Mesmo buscando corresponder às expectativas lançadas pelas novas correntes 

teóricas, que privilegiam a fala de agentes sociais historicamente silenciados, a 

produção historiográfica escolar prende-se a modelos bastante tradicionais para compor 

as obras didáticas. Há uma homogeneidade em termos de temáticas e de escolhas 

epistemológicas: as revoltas anticoloniais, as revoltas regenciais, o messianismo, o 

cangaço, são as temáticas mais recorrentes. Nas narrativas escolares, a 

contemporaneidade não chegou ao Nordeste, esquecido entre a riqueza branca do açúcar 

e do algodão, ou nas trilhas do gado pelo interior sertanejo. Nem mesmo o algodão 

colorido deu novas matizes a este discurso. 

 O estudo de temáticas regionais permanece como uma possibilidade desveladora 

sobre a história nacional. É uma perspectiva analítica que se presta a muitas articulações 

entre as diversas ciências sociais, permitindo o entendimento de processos históricos em 

uma dimensão intermediária entre análises mais gerais da história brasileira, e as 

particularidades da história local. Na atualidade, frente os processo de globalização e 

suas tendências homogeneizadoras, também apontam para a necessidade de 

construirmos um pensamento que comporte interpretações onde fatores de 

heterogeneidade estejam presentes. 

 É muito comum, os trabalhos que se voltam à regionalização em uma escala 

mais ampla, principalmente em função dos recentes processos de integração que criaram 

novas áreas econômicas em nível mundial, a exemplo da zona do EURO, da ALCA e do 

MERCOSUL, mas não podemos nos esquecer que no interior do Brasil, também são 

efetivadas união de forças em blocos regionais, para a obtenção de vantagens nas 

barganhas políticas no interior dos órgãos públicos do país, especificamente do 

Congresso Nacional. Assim, em termos políticos e econômicos as forças regionais 

permanecem uma realidade nacional concreta e produtiva e merece ser considerada 

também no debate acadêmico e escolar. Em um momento em que aspectos culturais e 

identitários tornaram-se ponto fulcral na maioria das pesquisas e debates de cunho 
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metodológico/científico, coloca-se também em pauta a possibilidade de 

questionamento, construção e (re)construção de uma identidade cultural regional. 

 As considerações finais de uma dissertação são certamente o ponto de partida 

para reflexões mais amplas, apontando para aspectos que não puderam ser 

contemplados no texto final, em função das escolhas metodológicas, ou pela 

impossibilidade de aprofundamento de aspectos específicos. É nesse sentido que 

apontamos aqui alguns dos aspectos vislumbrados durante a construção desse trabalho, 

mas que acabaram não sendo trabalhados nessa pesquisa, aparecendo como sugestão 

para futuras pesquisas. O primeiro aspecto diz respeito a um trabalho compartivo entre 

os conteúdos dispostos pelos livros didáticos e as práticas docentes.  

 A dinamicidade da realidade escolar, as demandas impostas pelos alunos aos 

professores no decorrer de suas aulas, pode ser um ponto de ruptura entre o que é 

sugerido pelos currículos e livros didáticos, enquanto conteúdo escolar, e os assuntos 

selecionados pelos próprios professores, na composição de suas aulas. Os usos que os 

professores fazem dos livros didáticos é desvelador não só de suas acepções sobre o 

saber histórico, como também de práticas políticas e sociais. Expõem a disposição do 

professor e dos alunos em aceitarem, contestarem ou acrescentarem conteúdos aos 

temas apresentados nos livros didáticos, propõem novas matizes para as reflexões 

acadêmicas.  

A constatação de que as temáticas regionais não são suficentemente trabalhadas 

pelos livros didáticos, não significa dizer que estejam excluídas do ensino de História 

pois a depender da importância que os professores dão as essas temáticas regionais elas 

podem constar como temas de suas aulas. Da mesma forma, cada porfessor e cada aluno 

apropria-se dos conteúdos dos livros didáticos de uma maneira muito própria, o que 

abre um leque de possibilidades de abordagens dessas temáticas. Construir essa ponte 

entre os saberes dispostos pelos livros didáticos e aqueles desenvolvidos cotidianamente 

pelos professores é, portanto, outro caminho desvelador da história que a disciplina 

escolar História tem trilhado mais recentemente. Caminho que pretendo percorrer em 

uma pesquisa de doutorado, brevemente. 
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