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 Todo trabalho acadêmico não se limita a duas 
mãos. Este é resultado de contatos, esforços conjun-
tos, leituras compartilhadas e, acima de tudo, coope-
ração. Esteve longe de ser uma tarefa solitária. Dessa 
maneira, faz-se necessário reconhecer os agentes que 
tornaram essa jornada, assim como a aprendizagem 
que se desenrolou a partir dela, possíveis.
 Primeiramente agradeço a minha família, em 
especial aos meus pais, que sempre acreditaram que 
eu seria capaz de ir cada vez mais longe e, por acredi-
tarem no poder da educação, investiram aquilo que 
podiam em minha formação. 
 Também sou grato ao Programa de Pós-gradua-
ção em História da Universidade Federal do Rio Gran-
de do Norte, onde tive a oportunidade de iniciar essa 
nova fase do meu caminho formativo, que me propor-
cionou o contato com profissionais qualificados que 
deram colaborações relevantes para essa pesquisa

A G R A D E C I M E N T O S
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sua experiência como especialista em ensino e livros 
didáticos de História. Foi através dela que pude chegar 
a esse objeto de pesquisa, pois me ensinou mais que 
historiar, aprendi a ser coerente comigo e com o lugar 
social que ocupo.
 Agradeço ao Memorial do Programa Nacional 
do Livro Didático, do qual já fiz parte como bolsista 
e que me permitiu, durante esse momento, uma im-
portante experiência de formação, além de me colocar 
em contato com o material resultante das avaliações 
do PNLD. Tal contato foi crucial para definir o campo 
de pesquisa em que desejava me inserir, fato que se 
tornou possível ainda na graduação e que pude apro-
fundar nesse momento mais recente, onde também 
foi de crucial importância ao me fornecer todas as 
fontes para essa pesquisa, autorizando a possibilidade 
de avançar nas pesquisas sobre livros didáticos, em es-
pecial, de História.
 Agradeço ao Grupo de Pesquisa Espaço, Poder e 
Práticas Sociais, da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, do qual sou integrante, e que sempre se dis-
pôs a ler e discutir as minhas produções, funcionando 
como baliza para a qualidade do meu trabalho, além de 
proporcionar minha presença em diversos congressos, 
onde a experiência do debate de ideias esteve à prova, 
levantando inquietações que ajudaram no amadure-
cimento das ideias propostas. Nesse sentido, agradeço 
em especial a Wendell Oliveira de Souza, por sempre se 
apresentar como parceiro de produções acadêmicas, a 
Matheus Oliveira da Silva, por se dispor a aprender co-
migo e ao mesmo tempo me ensinar, e a Jefferson Perei-
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tre o estágio e as aulas do mestrado; Maria Fernandes 
de Queiroz, por sempre me fazer explicar o que eu es-
tava pesquisando; Aldaci da Silva Santos, por arrancar 
diversos sorrisos e por sempre me surpreender com 
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que me recebia todos os dias com beijos e abraços, 
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eventos acadêmicos, e que se aceitou prontamente o 
desafio de prefaciar essa obra.
 Agradeço por último à minha comunidade, 
para onde pretendo retornar esse meu esforço cogni-
tivo, afinal, foi quem financiou essa etapa e é para ela 
que essa produção intelectual deve retornar. 
 A todos, meu muito obrigado! 
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 Em “Conto de escola”, texto de 1884, Machado 
de Assis narra a história de Pilar, Raimundo, Curve-
lo e do professor Policarpo. O enredo atinge o clímax 
com a tentativa de pagamento de Raimundo para Pi-
lar, para que este lhe ensinasse a lição. Curvelo, colega 
de sala de Pilar e Raimundo, delata a transação com o 
custo de uma moeda de prata ao senhor Policarpo, que 
além de professor era pai de Raimundo. Ao descobrir 
a negociação, Policarpo pune com a palmatória o filho 
e o colega Pilar, que não consegue recuperar a moeda. 
A história apresenta uma escola centrada na tradição 
professoral e autoritária.
 A escola, no entanto, também estava represen-
tada por outro protagonista: o livro escolar. Lá estão o 
livro de leitura e gramática nos quais os personagens 
“metiam os olhos”. Artefatos culturais representativos 
de uma cultura escolar consolidada, os livros sobre os 
joelhos representavam o momento de introspecção e 

P R E F Á C I O
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leitura. Raimundo não conseguia aprender nada do 
livro, enquanto Pilar tinha maior facilidade. Por essa 
facilidade que a trama central do conto se desenrola e 
acaba por representar a escola enquanto um espaço de 
experiência e desenvolvimento de valores.
 Livro de leitura, gramática, compêndio, o conto 
de Machado de Assis nos serve aqui para abrir as por-
tas da leitura para um livro que trata de livros. O ato de 
prefaciar pressupõe esse convite aos leitores para que 
se aventurem pelas páginas desta obra, que apresen-
ta resultados de uma dissertação de Mestrado defen-
dida no Programa de Pós-Graduação em História da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 
Nele, Jandson Bernardo Soares, jovem pesquisador, 
que como Machado compreendeu o papel central dos 
livros nos processos de escolarização, desenvolve com 
maestria um percurso pela produção do campo de es-
tudos dos livros escolares, identificado por Benito Es-
colano como “manualística” até a criação e desenvol-
vimento do Programa Nacional do Livro e do Material 
Didático (PNLD), foco central da obra. 
 Para abrir a porta, é importante antes de mais 
nada, compreender como chegamos até aqui. 
 Ser professor formador de professores de His-
tória no Brasil nos permite conhecer e reconhecer 
sujeitos diversos, que contribuem para o campo de 
pesquisa do ensino de História. Nessas andanças, os 
eventos científicos se transformam em verdadeiros 
espaços de apresentações, trocas, compartilhamentos 
e construções. Um deles, o Simpósio Nacional de His-
tória, representa para nós professores de História, um 
lugar privilegiado para esses diálogos. Foi na ANPUH, 
em 2017, na belíssima Recife, que tive o privilégio de 
conhecer Jandson. Coordenador de um Simpósio Téc-
nico, tive a oportunidade de conhecer o seu trabalho e 
dialogar com ele. Dois anos mais tarde, tive nova opor-
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tunidade de dialogar com Jandson no Encontro Nacional 
Perspectivas do Ensino de História – ENPEH, realizado na 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), na qual le-
ciono como docente no Departamento de História.
 De lá para cá o reconhecimento e admiração 
pelo trabalho de Jandson cresceram, e ele me deu a 
oportunidade, como colega de área, de apresentar a 
vocês a sua obra, grande contribuição para o campo do 
ensino de História, e mais especificamente para os es-
tudos sobre os livros didáticos de História. 
 No primeiro capítulo, Jandson se dedica, em ta-
refa árdua e cuidadosa, a construir uma genealogia do 
livro didático enquanto objeto de pesquisa no Brasil. 
Tal qual ensinado por Choppin, Jandson nos apresen-
ta a importância e multiplicidade desse objeto. Inicial-
mente denunciado como “produto ideológico”, o livro 
didático de História ganhou espaço e reconhecimento 
enquanto objeto de pesquisa fundamental para a com-
preensão dos processos de escolarização. De forma 
perspicaz, Jandson apresenta um panorama valioso 
das transformações nos estudos sobre os livros didá-
ticos de História no Brasil, que deram a esse objeto um 
status valioso de artefato complexo e diverso. 
 Nos capítulos seguintes, Jandson percorre a 
construção dos critérios de qualidade para avaliação 
dos livros didáticos no Brasil. Para isso, reconstrói a 
trajetória de criação e desenvolvimento do Programa 
Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), po-
lítica pública fundamental para a compreensão dos li-
vros didáticos no Brasil. Dessa forma, Jandson desvela 
como o objeto livro didático é definido e modificado 
por esta política pública. 
 Ao escrutinar o PNLD, Jandson contribui para 
a compreensão da sua complexidade, enquanto políti-
ca pública alinhada as reformas neoliberais da educa-
ção promovidas em todo o mundo a partir da década 
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e 1990, mas também enquanto instrumento de tenta-
tiva de melhoria da qualidade dos materiais didáticos 
e da educação pública. Confrontando elementos eco-
nômicos e filosóficos que sustentam os processos ava-
liativos, Jandson contribui para compreendemos os 
processos que envolvem o PNLD. 
 Coube a mim, por obra do destino e das afinida-
des abrir a porta para os leitores de Jandson. Ao abri-
-la, gostaria de mais uma vez indicar a importância e 
riqueza dos livros e materiais didáticos, objetos que 
“ensinam a ensinar” e “ensinam a aprender”. Funda-
mentais em um país tão desigual como o nosso, os li-
vros didáticos possibilitam o contato com a escrita e 
a leitura, e representam para uma imensa maioria de 
estudantes, um instrumento essencial nos seus pro-
cessos formativos. 
 Em tempos de negacionismos, conspiracionis-
mos e anti-intelectualismos, os livros didáticos repre-
sentam uma trincheira essencial ao conhecimento 
científico na escola. Objetos complexos, permeados 
por questões das suas lógicas de produção, distribui-
ção e circulação, os livros didáticos continuam sen-
do objetos indispensáveis para o desenvolvimento da 
educação e da escola. 
 Jandson nos convida a compreender a trajetó-
ria desse objeto complexo, e de percorrer as estruturas 
da sua institucionalização enquanto política pública 
no Brasil. Tal contribuição tem a qualidade de nos for-
necer ferramentas de compreensão dessas fontes fun-
damentais para os processos de escolarização. 
 Na escola de grade de pau localizada na Rua do 
Costa do conto de Machado de Assis ou nas escolas re-
presentadas na pesquisa ora apresentada por Jandson, 
sobressai um personagem central: o livro escolar. Me-
tido sobre as pernas e percorrido pelos olhos curiosos, 
este artefato cultural continua a engendrar processos 
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fundamentais a compreensão do desenvolvimento da 
cultura e da cultura escolar. Esta obra, nos ajuda a co-
nhece-lo e desnaturalizá-lo, ao mesmo tempo em que 
renova a importância do seu estudo. 

Osvaldo Rodrigues Junior
Departamento de História

Universidade Federal de Mato Grosso
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I N T R O D U Ç Ã O

 Ao pesquisar sobre livros didáticos brasileiros 
nas mídias digitais, é comum se deparar com reporta-
gens sobre erros nesses materiais. Uma delas informa: 
“Erro ortográfico em mapa de livro escolar surpreende 
mãe em Jundiaí”1. Segundo a reportagem, o livro pos-
suía diversos erros de grafia nos nomes dos estados de 
Minas Gerais (“Minas Gertais”), Espírito Santo (“Espí-
ritu Santo”) e Acre (“Ácre”), além de omitir alguns do 
Nordeste e não apresentar o Distrito Federal. 
 Outra notícia possuía um título impactan-
te: “Senadora compara livro que ensina estudantes a 
falar errado à ‘casa da mãe Joana’”2. Tal reportagem 
¹ LEVORATO, Ana Carolina. Erro ortográfico em mapa de livro escolar 
surpreende mãe em Jundiaí. G1, Jundiaí, 09 de abril de 2014. Disponível 
em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-jundiai /noticia/ 2014/04/
erro-ortografico-em-mapa-de-livro-escolar-surpreende-mae-em-jundiai.
html>. Acesso em: 4 jun. 2014.
² MENDES, Priscilla. Senadora compara livro que ensina estudantes a falar 
errado à “casa da mãe Joana”. R7, Brasília, 17 de Julho de 2014. Disponível 
em: <http://noticias.r7.com/educacao/noticias /senadora-compara-livro-
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enfatizou que um livro adotado pelo Ministério da 
Educação (MEC), utilizado pela Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), validava construções verbais sem con-
cordância, mas com coerência. A mesma reportagem 
fazia menção às palavras da senadora Marisa Serrano 
(PSDB): “a população está ‘extasiada’ com a publicação, 
que valida erros de concordância como ‘os livro’”. 
 Ambas as reportagens partiram de dois princí-
pios: os livros didáticos não podem possuir erros e es-
tes são pensados em si mesmos, não levando em conta 
a lógica relacional que é a base do uso desse material. 
É possível, a partir desses pontos de intercessão, infe-
rir que existe um conjunto de referenciais partilhados 
entre os diversos agentes, mobilizado quando estes 
tratam do ensino escolar e, no caso em questão, do li-
vro didático de história.
 Mas quais são e como foram formulados os cri-
térios que apontaram como o livro didático das últi-
mas décadas tem que ser? Quais foram os elementos 
qualificadores desse material? Que agentes sociais es-
tiveram ligados a esse processo? O que proporcionou a 
escolha de tais critérios em vez de outros? 
 As respostas a tais perguntas devem ser pensa-
das a partir de uma lógica sócio-histórica. Isso signifi-
ca que é necessário levar em conta a historicidade da 
formação de tais aspectos, associando-os com os seus 
contextos de produção. 
 No caso em questão, a partir da leitura das obras 
Estado Militar e Educação no Brasil (1964-1985)(1993), 
O Banco Mundial e as políticas educacionais (2003), e 
Contra o Consenso: LDB, DCN, PCN e as reformas no ensi-
no (2000), foi possível inferir três momentos específi-
cos que estiveram associados ao processo de redemo-
cratização do Brasil: a) tentativa de universalização do 

-que-ensina-estudantes-a-falar-errado-a-casa-da-mae-joana-20110517.
html>. Acesso em: 4 jul. 2014.
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ensino com qualidade, decorrente das pressões de três 
grupos: I – do Banco Mundial e do Fundo Monetário 
Internacional, através das políticas de ajustamento; II 
– dos movimentos sociais organizados, por meio dos 
seus espaços de representação; III – dos especialistas, 
que desenvolviam pesquisas sobre educação em pro-
gramas de pós-graduação; b) a recusa ao entulho au-
toritário, caracterizado pelo combate às políticas que 
impediam a transformação do ensino, desenvolvidas 
como aparato à ditadura; e, por último, a c) necessi-
dade de ressignificação do ensino de história, uma vez 
que este não atendia mais às demandas sociais, a sa-
ber, a explicação da realidade brasileira nesse momen-
to de transição. Tal processo ficou conhecido como a 
crise da História e foi pauta de discussões da Associa-
ção Nacional de História (ANPUH)3, em 1982, resul-
tando na obra Repensando a História (1984).
 Foi diante desses acontecimentos que se insti-
tuiu o Programa Nacional do Livro Didático, em 1985, 
e com ele a elaboração de um ideário de livro didático 
de história4 para esse novo momento sócio-histórico 
brasileiro. Esse programa institucionalizou critérios 
de qualificação para esse material que, de certa manei-
ra, passaram a defini-lo. É sobre a construção de tais 
critérios e desse modelo de livro didático de história 
que este trabalho versa.5 

³ A Associação Nacional de História – ANPUH-BR – foi fundada em 1961, 
em um simpósio realizado em Marília. Segundo Francisco Falcon (2011), 
evento tinha como objetivo discutir um currículo mínimo para as gradu-
ações em História. Sua primeira denominação foi Associação Nacional 
dos Professores Universitários de História (ANPUH). Com a entrada dos 
professores de 1° e 2° graus, em 1981, essa passou a chamar Associação 
Nacional de História (ANPUH). A partir de 2007, denominou-se de Asso-
ciação Nacional de História – ANPUH-BR.
⁴ Vale ressaltar que este Programa pensou critérios de qualificação para 
todas as outras disciplinas escolares, a saber: Português, Matemática, Ci-
ências e Geografia.
⁵ Tal característica já havia sido chamada atenção em artigo anterior do 
presente autor em parceria com Wendell Souza Oliveira, intitulado Memo-
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 É necessário compreender que esse processo 
não foi resultado da decisão de um único agente social, 
e que esteve crivado de disputas por representações e 
visões de mundo. Dessa forma, fez-se necessário com-
preendê-lo a partir de uma lógica relacional e dialógi-
ca, uma vez que envolveu gestores públicos, especia-
listas, professores, alunos, pais e grupos sociais, que se 
relacionam com o ensino formal. A mesma compreen-
são também serve para o conjunto de instituições que 
dialogavam com o ensino formal, como por exemplo: 
Secretarias de Educação, Ministério da Educação, Con-
selho Nacional de Educação, Faculdades e Universida-
des formadoras de professores etc. 
 Foi no intuito de analisar essa diversidade 
em sua dimensão relacional que se aportou no con-
ceito de espaço escolar. Esse aparece como conceito, 
na obra de Margarida Oliveira, em 2013. A autora o 
compreendeu como

[...] o conjunto das relações construídas entre es-
paço físico das instituições de ensino, seus sujei-
tos diretos (docentes e discentes), a comunida-
de composta por pais, vizinhança, legisladores, 
gestores etc., e os resultados dessas relações: leis, 
prescrições curriculares, materiais didáticos, me-
todologias de sala de aula, estratégias de relacio-
namento etc. (OLIVEIRA, 2013b, p. 235).

 Tal definição é caracterizada pela percepção 
de uma espacialidade marcada pela diversidade de 
agentes que, ao tencionarem sobre a dimensão do 
ensino formal, constroem relações entre si e com 

rial do PNLD: Elaboração, Natureza e funcionalidade. Segundo os autores, o 
Programa Nacional do Livro didático, junto ao seu processo de avaliação, 
exerceria a função de delimitador das características que os materiais di-
dáticos deveriam possuir. Para saber mais ler: SOARES, Jandson Bernardo; 
OLIVEIRA, Wendell Souza de. Memorial do PNLD: Elaboração, natureza e 
funcionalidade. Disponível em: 
<http://www.cchla.ufrn.br/shXIX/anais/GT23/ARTIGO%20-.pdf>. Aces-
so em: 15 jan. 2017
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o campo em que estão inseridos, sendo, ao mesmo 
tempo, produtores e produtos deste.
 Leda Potier e Katiane Barbosa Silva, em suas 
dissertações, a saber, respectivamente, História para 
“ver” e entender o passado: cinema e livro didático no 
espaço escolar (2000-2008) (2014) e Os usos e funções 
do ensino de História a partir da disciplina “Cultura do 
RN” (2015), aprofundaram essa discussão. 
 Ambas afirmaram, cada uma à sua forma e 
especificidade, que o espaço escolar é demarcado 
por sentidos, através dos quais a sociedade e seus 
agentes se relacionam com as instituições escola-
res. Tal perspectiva, para elas, ampliou as formas de 
interpretar aquelas, isto é, colaborou com a constru-
ção de outro entendimento para além dos desenvol-
vidos por Michel Foucault e Pierre Bourdieu. 
 Para elas, esses autores deram importantes 
colaborações ao refletirem a escola para além do 
elemento pedagógico, fazendo emergir questões re-
lacionadas ao poder. No caso de Foucault, sinalizou 
na direção dos saberes disciplinares e das tecnolo-
gias de “docilização” dos corpos que compunham 
essa instituição. Segundo Silva (2015), a aborda-
gem utilizada pelo filósofo possibilitou perceber a 
escola como um espaço de investimento social. 
 Já os engendramentos estabelecidos por 
Bourdieu, segundo a mesma autora, autorizou 
o questionamento da neutralidade das institui-
ções escolares, que se deu a partir da compreen-
são da escola como reprodutora de símbolos e 
significados previamente estruturados, os quais 
orientariam a forma de conceber a realidade, ge-
rando uma conformidade social. Caracterizava-
-se assim a instituição escolar como um espaço 
de disputas pela difusão de representações e in-
terpretações de mundo. 
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 Tanto Potier quanto Silva vão além dessas pro-
posições na medida em que a) ultrapassam a dimen-
são física da escola, sendo essa instituição apenas 
parte do que conceberam como espaço escolar, e b) 
estabelecem a existência de uma dimensão dialógi-
ca entre os agentes que a habitam, uma vez que estes 
partilhariam de referenciais comuns que estrutura-
riam as relações entre os envolvidos. Em outras pala-
vras, o espaço escolar seria marcado por uma lógica 
de trocas difusas que envolveriam sujeitos diversos 
aportados a um mesmo conjunto de signos e signifi-
cados, os quais serviriam como balizadores das suas 
ações no espaço em questão.
 Segundo Michel de Certeau, a partilha, reco-
nhecimento e uso desses referenciais possibilitariam 
a habitabilidade. De acordo com o autor, esse aspecto 
se constituiria como a capacidade de utilizar-se dos 
signos e significados que compõem o espaço social 
para gerar ações coerentes com o campo em que se in-
serem e entendíveis pelos demais que dele fazem par-
te. Um exemplo de tal aspecto seria o contrassenso de 
alguém defender a presença do racismo na escola. A 
tomada de ação nesse sentido implicaria no repúdio 
pelos demais agentes que fazem parte do espaço esco-
lar, uma vez que, tal espacialidade, na sociedade brasi-
leira do século XXI, declarou o combate ao racismo e a 
toda forma de preconceito.
 Essa coerência para Certeau é garantida pela 
existência de três aspectos que fundamentam o mun-
do cultural: 1°) o crível, 2°) o memorável e 3°) o primi-
tivo. O primeiro elemento está atrelado a uma concep-
ção de credibilidade, a qual concebe legitimidade por 
meio da elaboração de uma convicção que é partilha-
da e que se constitui enquanto significante pelo gru-
po. Tal dimensão se vincula às formas de conceber o 
mundo social. O segundo diz respeito ao repertório de 
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signos e significados que podem ser mobilizados nas 
ações, estes constituem uma ordem de possíveis6, 
que são compreendidos pelos grupos que compõem 
o mundo social. Em outras palavras, trata-se da asso-
ciação desse repertório ao conjunto de experiências 
de uso vividas ao longo do tempo e que se bricolam7 
nas ações no presente. No que diz respeito ao tercei-
ro e último elemento, este associado à utilização de 
recursos que se aprendem através das experiências 
infantis, como por exemplo, a experiência jubilató-
ria que está ligada à separação, através de estruturas 
mentais, do corpo da criança em relação ao corpo da 
mãe e que tende a se repetir ao longo das diversas fa-
ses da vida, possibilitando que o sujeito parta de si 
para o outro e faça o movimento inverso. Ou seja, cor-
responde à experiência individual de estar no mundo 
e de experimentá-lo.
 É a conjunção desses elementos que possibili-
tam uma unidade cultural para o espaço escolar. É essa 
mesma rede, baseada nas experiências e usos comuns 
desenvolvidos pelos agentes, que viabilizam a consti-
tuição de uma linguagem comum aos agentes que por 
meio desta habitam o espaço escolar. 
 É esse mesmo conjunto de elementos que com-
põem tal linguagem que demarca as fronteiras do es-
paço, afinal, segundo Certeau, “[...] não existe espacia-
lidade que não organize a determinação de fronteiras” 
(2013, p. 191). Essa se daria na medida em que, ao se 

⁶ Entende-se como possíveis o repertório cultural que cada sociedade no 
tempo e no espaço dispõe aos agentes sociais. Esse repertório não é estáti-
co, permitindo que sejam feitas atualizações a partir das ações dos agentes. 
Para saber mais, ler: CERTEAU, 2013. p. 165.
⁷ Segundo Certeau (2013), a bricolagem se constitui enquanto a associação 
entre diversas camadas de tempo, experiências e significados, coletivos ou 
individuais, se associam a fim de constituir uma unidade coerente com o lu-
gar social que os agentes ocupam. É necessário afirmar que essa não é a sim-
ples soma, mas a associação para constituir algo novo, marcado pela presen-
ça dos elementos associados. Para saber mais, ler: CERTEAU, 2013, p. 246.
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delimitar o que pertence, assim como o que é permi-
tido na espacialidade (dimensões ligadas a dimensão 
estrutural do espaço), se constitui aquilo que não faz 
parte ou que não tem a autorização para habitá-la. No 
entanto, vale ressaltar que as fronteiras não encarce-
ram as práticas de espaço, pelo contrário, se consti-
tuem enquanto espaços de troca, em que estabelecer 
e ultrapassar limites se relacionam. Dito de outra 
forma, a fronteira nunca é de fato fechada, mas pos-
sui uma porosidade que permite que, através de um 
processo de contato, em dado momento aquilo que se 
encontrava fora da fronteira possa ser chamado a ha-
bitar a espacialidade, uma vez que a demarcação do 
espaço está intimamente ligada às ações dos sujeitos 
que as vivenciam a espacialidade, no caso em ques-
tão, o espaço escolar. 
 Segundo Certeau (2013), é através da mobiliza-
ção dessa linguagem, dentro da delimitação espacial, 
que se estabelece um contrato entre o que se pratica 
e o que compreende a ação praticada, e vice-versa. O 
mesmo autor apresenta que essas práticas de espaço 
remeteriam “[...] a uma forma específica de “opera-
ções” (maneiras de fazer), a “uma outra espacialidade” 
(uma experiência “antropológica”, poética e mítica do 
espaço) e a uma mobilidade opaca e cega [...]” (CERTE-
AU, 2013, p. 159). O mesmo autor ainda afirma que 

[...] essas maneiras de fazer correspondem pro-
cedimentos em número finito. (a invenção não é 
ilimitado e, como as “improvisações” no piano ou 
na guitarra, supõe e o conhecimento e a aplicação 
de códigos) e que implicam uma lógica dos jogos 
de ações relativos a tipos de circunstancias (2013, 
p. 78).

 Em palavras, as práticas de espaço correspon-
deriam à mobilização de saberes (signos, significan-
tes e significados), práticas (operações), experiências 
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pessoais e coletivas mobilizadas, reordenadas a partir 
de cada agente e das circunstâncias em que a ação se 
desenrola. Dessa maneira, tanto a subjetividade in-
dividual quanto o peso da coletividade são colocados 
como relevantes quando se trata de agir em uma dada 
espacialidade a partir de um sistema social dado.
 Isso implica dizer que o livro didático de his-
tória e as discussões que se estabelecem sobre ele se 
constituem como práticas do espaço escolar, uma vez 
que incorporam uma rede linguística que se baseia 
nos críveis, memoráveis e primitivos que compõem a 
espacialidade e que são mobilizados pelos seus agen-
tes por meio de operações e de suas experiências.
 Ao refletir sobre a especificidade do espaço 
escolar e os referenciais mobilizados, Potier (2015) 
afirmou que esses são produzidos através de relações 
socioculturais e históricas, processo que é marcado 
por constantes disputas entre os agentes sociais. Em 
outras palavras, é necessário considerar a dimensão 
relacional entre a sociedade, a instituição escolar e o 
espaço em que se processam a partir das demandas só-
cio-históricas de cada tempo. 
 Silva (2015, p. 22) reforçou esse aspecto ao 
afirmar que

Estado, família, movimentos sociais e a socieda-
de como o todo formam grupos e instituições que 
buscam responder suas necessidades no tempo 
por meio da escola tornando-se assim um espaço 
de práticas e lutas que são travadas pelos diferen-
tes grupos [...].

 Ou seja, a instituição escolar está diretamente 
envolvida nas disputas e demandas que se processam 
no mundo social. Ao mesmo tempo, está imbricada 
de passados que se fazem presentes e de um futuro 
projetado, como se verá em outros momentos dessa 
pesquisa, o que implica em uma tensão constante en-
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tre a mudança e a manutenção, seja na ordem simbó-
lica, e/ou material. 
 Quando se trata da reflexão sobre o livro didá-
tico de história a partir dessa espacialidade, novos ele-
mentos passam a ser incorporados e, por isso, merecem 
uma atenção específica. Tratam-se de questões referen-
tes aos sentidos, formas, usos e funções atribuídas ao 
conhecimento histórico escolar a partir do livro didáti-
co de História. No caso em questão, nesta pesquisa, ao 
que foi pautado entre os anos de 1994 e 2013.
 O interesse por tais aspectos da História, no 
Brasil, ganhou atenção nos anos 2000, o que não sig-
nifica dizer que não tenha sido alvo de investigações 
em outros momentos. Este tem sido um debate a par-
tir da Didática da História Alemã. Segundo Rafael Sad-
di (2014), esse campo surgiu no fim da década de 1960 
e início de 1970, na Alemanha Ocidental. Sua criação 
decorreu da necessidade de superar a crise de legitimi-
dade que a história sofreu naquelas décadas.
 Tal problema derivou da impossibilidade da 
ciência da História e do Ensino de História responde-
rem às carências de orientação do Pós-Segunda Guer-
ra Mundial, a saber: o choque de valores entre pais que 
passaram pela guerra e filhos que sofriam com os trau-
mas do Holocausto e do que era ser alemão depois de 
Hitler. Em termos práticos, a história escolar passou a 
ser questionada a partir de sua função, uma vez que

A sociedade alemã havia mudado, a nova geração 
exigia um debate sobre o passado recente, mas, a 
ciência histórica e o ensino da história não haviam 
acompanhado esta transformação. Ao contrário, 
eles permaneciam, segundo Jeismann (2000), sob 
os mesmos moldes em que foram formulados nos 
tempos de Bismark. Isto significava dizer, que a 
mesma história (ao menos em suas linhas gerais) 
que fora ensinada para Hitler, continuava a ser en-
sinada no pós-guerra (SADDI, 2014, p. 137).
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 Tal conhecimento estava ameaçado de ser 
substituído por Sociologia e Política, conhecimen-
tos que explicavam melhor a situação alemã no pe-
ríodo em questão.
 É diante de tal cenário, segundo Saddi (2014), 
que um grupo de historiadores passou a se debruçar 
sobre a teoria da história a fim de aproximar esse co-
nhecimento, até então distante, da vida humana. 
Tratava-se assim de encontrar a dimensão mundana 
desse saber. Dentre tais historiadores, encontrava-se 
o principal referencial da didática da história no Bra-
sil, Jörn Rüsen, que teve sua obra difundida a partir da 
publicação de Razão histórica (2001), Reconstrução do 
passado (2007) e História Viva (2007), traduzidas para 
o português por Estevão Rezende Martins, nos anos 
2000, pela Universidade de Brasília, de onde se difun-
diu. Entretanto, foram publicadas na Alemanha na dé-
cada de 1980.
 Outra obra relevante para a difusão das reflexões 
estabelecidas por esse autor no Brasil foi Jörn Rüsen e o 
ensino de história, que se trata de uma coletânea com 
oito artigos, escritos pelo autor entre os anos de 1987 
e 1997, traduzidos por Marcos Roberto Kusnick, John-
ny R. Rosa, Ana Claúdia Urban, Marcelo Fronza, Edilson 
Chaves e Estevão Rezende Martins; e publicados pela 
Universidade Federal do Paraná (UFPR)8, em 2010. A 
obra trata de temáticas como livros didáticos, narrati-
vidade, Didática da História e objetividade do conheci-
mento histórico. Essa obra foi importante, pois expres-
⁸ É necessário afirmar que a tradução dos textos de Rüsen não é desinteres-
sada, mas demarca os usos que grupos e pesquisadores têm dado a ela no 
contexto brasileiro. Tal fato é possível afirmar na medida em que todos os 
tradutores também são pesquisadores que se apropriaram da obra supraci-
tada, seja no direcionamento teórico de grupos de pesquisa, em programas 
de pós-graduação ou em projetos de pesquisa realizados nos departamen-
tos aos quais estão vinculados. Ao analisar os seus currículos, é possível 
notar que essa apropriação se dá em três direções, a saber, em ordem de 
maior número de tradutores/pesquisadores: c) a) Educação histórica, b) 
Didática da História e c) Teoria da História.
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sou diretamente a possibilidade do uso de tal teoria nas 
reflexões voltadas para o ensino. Em outras palavras, 
representava a possibilidade da reflexão das questões 
do ensino a partir da epistemologia do conhecimento 
histórico e não como se fez ao longo das décadas ante-
riores, a partir de teorias da educação.
 De acordo com Saddi, a Didática da História se 
preocupa em estudar a morfologia, a gênese e a função 
da consciência histórica, sendo esta entendida como o 
“[...] total das ideias e atitudes dos homens com rela-
ção ao passado [...]” (2012, p. 215), que partiu das refle-
xões de Karl-Ernst Jeismann a partir do texto Didaktik 
der geschichte: die wissenschaft von zustand, funktion 
und veränderung geschichtlicher vorstellung im selbst-
verständnis der gegenwart (1977), para conceituar cada 
um dos aspectos citados anteriormente. Sendo a mor-
fologia o conjunto de formas empíricas pelas quais os 
homens se relacionam com o passado na sociedade 
contemporânea; a gênese, os modos pelo qual as cons-
ciências históricas são propagadas, transformadas, 
corrigidas e aumentadas; e por último, a função des-
tas para a compreensão do presente.
 A didática da História no Brasil, a partir do 
contato com a historiografia alemã, resultou em um 
movimento de reaproximação das discussões relacio-
nadas ao ensino de História aos princípios fundantes 
do conhecimento histórico científico. Tal afirmação 
se torna relevante na medida em que se considerou 
que, na década de 1980, alguns historiadores brasilei-
ros, como Carlos Vesentini e Katia Abud, assim como 
a instituição representante deste grupo, a Associação 
Nacional dos Profissionais de História (ANPUH), esta-
vam preocupados com as questões referentes ao ensi-
no de história e suas especificidades.
 A obra Repensando o Ensino de História, publicada 
em 1984, é latente em relação a isso. Formulada como 
tentativa de estabelecer respostas à crise do Ensino de 
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História9, reuniu artigos de professores de 1°, 2° e 3° 
graus (como se denominava à época a Educação Básica 
e o Ensino Superior) (SILVA, 1984, p. 9), que discutiram 
alternativas para tal tensão. Segundo Silva (1984, p. 10), 
organizador da obra e redator da nota introdutória,

[...] trata-se assim de um conjunto de experiências 
que vão além das soluções “pseudocrítico” (no es-
tilo “é impossível fazer qualquer coisa diferente do 
discurso dominante no interior dos aparelhos ide-
ológicos”) quanto a fúria legalista (que procura os 
“bons diretores”, os bons delegados de ensino” e as 
“boas leis”) próprios aquela noção de crise.

 Esse fato levou a dimensão do ensino a ser discu-
tida a partir da especificidade do conhecimento históri-
co escolar em sua relação com o método histórico. Em 
outras palavras, o ensino faz parte do método histórico, 
uma vez que representa uma de suas formas de difusão.
 Tal produção tratou questões relacionadas ao 
ensino, conhecimento histórico e ideologia10, assim 

⁹ Embora esse problema tenha sido constatado na década de 1980, ainda se 
mantém. Com a aproximação das questões de ensino aos departamentos 
de educação, houve um esvaziamento de tais reflexões nos departamentos 
de História. Esse processo está associado à constituição de uma ruptura 
com parte da dimensão comunicativa do conhecimento histórico, elenca-
do ao longo deste texto como dicotomia ensino/pesquisa e que receberá 
uma atenção redobrada no primeiro capítulo. Esse par será tomado como 
um dos princípios orientadores da organização do espaço escolar brasilei-
ro e que perdura. Sua manutenção ainda tem implicado na rejeição de mui-
tos historiadores em pensarem a dimensão educacional do conhecimento 
que produzem e, por sua vez, na manutenção do currículo das graduações 
marcadas por disciplinas pedagógicas e específicas, sendo as primeiras de 
responsabilidade dos professores de História e as segundas dos de Educa-
ção; na resistência de aceitação de projetos de pós-graduação que tratem 
de dimensões ligadas ao ensino em programas de História; e na reprodu-
ção de que os problemas educacionais são problemas de ordem didática, 
entendidos como formas de ensinar, fato que levou as questões sobre en-
sino a uma mera discussão técnica. É necessário superar essa separação a 
fim de que as questões sobre o conhecimento histórico sejam tomadas a 
partir de princípios epistemológicos que pensem a sua relevância para a 
sociedade, em outras palavras, sua função social.
10 Segundo o Dicionário de política de Norberto Bobbio, Nicolai Matteuci e 
Gianfranco Pasquino, publicado pela editora da UnB, o verbete ideologia é 
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como registrou experiências significativas para o rees-
tabelecimento da relevância da História para a socie-
dade brasileira. Os textos Escola e Livro Didático de His-
tória, de Vesentini, e O livro didático e a popularização 
do saber escolar, de Abud, ambos autores mencionados 
anteriormente, publicados no livro supracitado, são 
significativos para reforçar o argumento de que for-
ma, sentido e função do conhecimento histórico esti-
veram na mira dos historiadores brasileiros antes do 
contato direto11 com a Didática da História Alemã.
 Tanto Abud quanto Vesentini questionaram a 
respeito dos princípios que orientam a composição e 

um dos que mais possuem acepções, seja na política, filosofia, sociologia 
ou ciência política. Dessa forma, este parte da categorização apresentada 
por Norberto Bobbio. Para tal autor, o conceito de ideologia, em sua diver-
sidade, poderia ser classificado em significado fraco e significado forte. “No 
seu significado fraco, Ideologia designa o genus, ou a species diversamente 
definida, dos sistemas de crenças políticas: um conjunto de idéias e de va-
lores respeitantes à ordem pública e tendo como função orientar os com-
portamentos políticos coletivos. O significado forte tem origem no con-
ceito de Ideologia de Marx, entendido como falsa consciência das relações 
de domínio entre as classes, e se diferencia claramente do primeiro porque 
mantém, no próprio centro, diversamente modificada, corrigida ou alte-
rada pelos vários autores, a noção da falsidade: a Ideologia é uma crença 
falsa. No significado fraco, Ideologia é um conceito neutro, que prescin-
de do caráter eventual e mistificante das crenças políticas. No significado 
forte, ideologia é um conceito negativo que denota precisamente o caráter 
mistificante de falsa consciência de uma crença política” (BOBBIO, MAT-
TEUCI, PASQUINO, 1998, p. 585). Para as pesquisas sobre livros didáticos, 
o termo ideologia é apresentado em seu sentido forte, ou seja, como falsa 
consciência.
11 Tem se convencionado entre os pesquisadores que trabalham com a Di-
dática da História Alemã que o primeiro texto publicado no Brasil que se 
refere a essa corrente teórica é um artigo intitulado A História como Refle-
xão Didática, de Klaus Bergmann, publicado no Brasil em 1989 na Revista 
Brasileira de História, sete anos após a publicação de Repensando a Histó-
ria. Na década de 1990, tem-se conhecimento de que autores como Astor 
Diehl, que frequentaram pós-graduações realizadas na Alemanha e passa-
ram a incorporar essa teoria. Infelizmente tais trabalhos tiveram pouca 
repercussão no cenário nacional. Um desses textos, publicado na década 
de 1990, é a introdução da obra O livro didático e o currículo escolar de his-
tória (1999), organizada por Flavia Caimi, Ironita Machado e Astor Diehl. 
Tal parte do texto, de autoria deste último, intitulou-se “Introdução geral: 
a didática da história”. Nela, conceituou-se o que é didática da História e 
quais as suas funções.
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organização da narrativa histórica presente nos livros 
didáticos de História, com ênfase na História do Brasil. 
Tratava-se de compreender os elementos historiográfi-
cos e epistemológicos que perpassavam essas narrati-
vas. Buscou-se assim desnaturalizar tal orientação dos 
conteúdos históricos e, por sua vez, apontar princípios 
que fossem mais relevantes, de acordo com as deman-
das à época, para a explicação da realidade brasileira.
 Assim, esses autores se perguntaram de que 
forma chegava-se a uma narrativa histórica unívoca, 
no caso em questão, na história factual presente nos 
livros didáticos de história. Para tal empreendimen-
to, seguiram caminhos diferentes. Abud por meio do 
estudo das combinações de elementos formais, refe-
rentes ao método histórico, e contextuais, que dizem 
respeito ao momento sócio-histórico em que as obras 
didáticas analisadas foram produzidas, e Vesentini 
caminhou em outra direção. Em vez de pensar os ele-
mentos que teriam levado a essa composição da His-
tória factual presente no livro didático, deteve-se a 
analisar qual o sentido era estabelecido para o passado 
brasileiro e através de quais mecanismos.
 Para ele, essa narrativa seria composta por fa-
tos históricos centrais, denominados de temporiza-
dores, que se constituiriam enquanto elementos es-
senciais de uma chave explicativa, por meio da qual 
todos os outros eventos históricos seriam organiza-
dos. Para o passado brasileiro, estes seriam, segundo 
Vesentini, o “Descobrimento”, a “Independência”, a 
“Proclamação da República e/ou a abolição dos escra-
vos” e a “Revolução de 1930”.
 É no processo de formação de tais temporiza-
dores que estava o interesse de Vesentini. Segundo ele, 
a elaboração de tais marcos temporais não pertence-
ria à alçada dos livros didáticos, afirmou que a função 
desse material seria apenas de reprodutor. Esse pro-
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cesso de constituição estaria associado às disputas de 
poder e ao potencial de elaboração do passado que os 
vencedores possuem, deixando em outro plano de me-
mória a dos vencidos. 
 É possível perceber como tais autores oferece-
ram outras possibilidades de reflexão que não se encer-
ravam em aspectos metodológicos, como fez boa par-
te das produções relacionadas ao campo da educação. 
Tratava-se da possibilidade do alcance da virada episte-
mológica da ciência da história no âmbito educacional.
 O presente trabalho se percebe como uma re-
tomada dessas discussões que foram postuladas na 
década de 1980, mas que tiveram pouca repercus-
são, uma vez que a pedagogia conquistou a hegemo-
nia das reflexões sobre a dimensão educativa dos 
saberes. Tal momento foi reforçado pela dicotomia 
ensino/pesquisa, marca que compõe a organização 
do espaço escolar brasileiro, orientando ações e re-
presentações do ensino formal, às vezes presente de 
forma sutil, quase imperceptível, em outras ocasi-
ões, de maneira bastante marcada.
 No caso do livro didático de História, objeto 
deste trabalho, essa dicotomia resultou na interpre-
tação de que tal material estaria ligado a uma dupla 
dimensão. De um lado estariam as características ma-
teriais e didáticas – material impresso que carrega em 
si formas e modelos de como ensinar –, de outro esta-
ria a sua relação com um saber curricular – a história. 
Levadas às proporções máximas, esse entendimento 
se constituiu como um dos elementos que levaram à 
recusa dos profissionais de História às indagações li-
gadas à dimensão do ensino e, por sua vez, do livro di-
dático de História.
 Tais questões foram atribuídas aos pedagogos 
e demais profissionais ligados à área de educação, as-
sim como a suas respectivas instituições, como Cen-



32

JANDSON BERNARDO SOARES 

tros de Pesquisas Educacionais e, nas universidades, 
aos departamentos de Educação e seus Programas de 
Pós-graduação. A mesma lógica também foi utilizada 
para compor os veículos de difusão dos conhecimen-
tos atrelados a esse campo, o que implica na menor 
presença de artigos relacionados ao ensino de Histó-
ria publicados em periódicos da área. 
 É nesse sentido que este trabalho buscou al-
cançar quatro objetivos: a) analisar como se proces-
sou as pesquisas sobre os livros didáticos de História 
no Brasil, entre as décadas de 1970 e início de 2010; 
b) compreender como foram formulados os crité-
rios para a elaboração do livro didático de história 
pós-ditadura civil-militar no espaço escolar brasi-
leiro; c) investigar o papel do Programa Nacional do 
Livro Didático em relação ao livro didático de histó-
ria em tal processo e d) analisar as transformações 
de tal política entre os anos de 1994 e 2013.
 Dessa maneira, tentou-se retomar as discus-
sões sobre a produção do conhecimento histórico 
escolar a partir da teoria da história, analisando 
suas formas, sentidos e funções. Retomou-se assim 
as discussões interditadas em 1980, constituindo 
o que poderia ser chamado de didática da história à 
brasileira, já que é necessário pensar essas discus-
sões a partir das demandas e especificidades do con-
texto histórico do Brasil.
 Alcançar tais objetivos tornará possível 
analisar quais sentidos, formas e funções foram 
atribuídos ao conhecimento histórico escolar e 
quais desses elementos atravessaram a dimensão 
do passado e ainda tocam o espaço escolar brasi-
leiro no presente.
 Como metodologia de trabalho optou-se pelo 
uso da análise de conteúdo. Esta, segundo Laurence 
Bardin (1977, p. 42), define-se como
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[...] um conjunto de técnicas de análise das comu-
nicações, visando obter por procedimentos, siste-
máticos e objetivos de descrições do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) 
que permitam a inferência de conhecimentos re-
lativos às condições de produção/recepção (variá-
veis inferidas) destas mensagens. 

 Ainda segundo a autora, a utilização de tal téc-
nica permite que o pesquisador saia de uma análise 
baseada em intuições. Tal processo se dá por meio da 
construção de dados sólidos para a fundamentação 
das análises, constituindo o que Bardin denomina de 
“vigilância crítica” (1977, p. 28). 
 A utilização dessa metodologia permite ao usuário

[...] compreender o sentido da comunicação (como 
se fosse o receptor normal), mas também é princi-
palmente desviar o olhar para uma outra signifi-
cação, uma outra mensagem entrevista através ou 
ao lado da mensagem primeira. A leitura efectuada 
pelo analista, do conteúdo das comunicações não 
é, unicamente, uma leitura <a letra>, mas antes o 
realçar de um sentido que se encontra em segundo 
plano. Não se trata de atravessar significantes para 
atingir significados, a semelhança da decifração 
normal, mas atingir através de significantes ou de 
significados (manipulados), outros <significados> 
de natureza psicológica, sociológica, política, his-
tórica etc. (1977, p. 41).

 Dessa forma, analisaram-se os documentos 
fundadores dos critérios de qualidade dos livros 
didáticos, a saber, Definição de Critérios para Ava-
liação dos Livros Didáticos – Português, Matemática, 
Estudos Sociais e Ciências/ 1 ª a 4 ª (1994).12 Reco-
mendações para uma política pública de Livros Didá-
ticos (2001)13 e os Editais do Programa Nacional do 
12 A partir desse momento esse documento também será apresentado no 
texto como Critérios de 1994.
13 A partir desse momento esse documento também será apresentado no 
texto como Recomendações de 2001.
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Livro Didático para o Ensino Fundamental entre os 
anos 2000 e 2013. 
 Tentou-se verificar, a partir da metodologia 
supracitada, o que as estruturas desses documentos 
comunicavam, quais visões de educação e de mundo 
reconstituíam, as tensões que estavam implicadas 
em seus interstícios, de que forma construíam con-
senso entre os demais agentes do espaço escolar e 
quais estratégias foram utilizadas.
 No primeiro capítulo, As pesquisas sobre livros 
didáticos de História no Brasil: entre contextos e conta-
tos, mapeou-se as pesquisas sobre livros didáticos de 
História no Brasil realizadas em programas de pós-
-graduação. O objetivo deste capítulo foi refletir so-
bre a constituição do livro didático de história como 
objeto de pesquisa, tratando esse processo a partir 
de sua historicidade, em outras palavras, a partir de 
uma análise sócio-histórica.
 Tal movimento possibilitou construir um 
panorama da forma que os livros didáticos foram 
abordados pelos pesquisadores ao longo dos últi-
mos trinta anos e que relações essas pesquisas têm 
com demandas cotidianas, com a transformação do 
mundo social e dos campos correlatos da História e 
Educação. Foi possível assim localizar tendências, 
permanências, transformações e direções que ainda 
carecem de avanços, como por exemplo: a) a produ-
ção do conhecimento histórico escolar presente nos 
livros didáticos; b) a forma que as pesquisas sobre o 
livro didático de História (LDH) têm se processado e 
quais relações guarda com o contexto de produção; c) 
estudos comparados entre livros didáticos nacionais 
e estrangeiros.
 Esse empreendimento deu-se por meio da 
análise e classificação das teses e dissertações produ-
zidas entre as décadas de 1970 e 2010. 
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 Por meio deste estudo foi possível observar a 
existência de uma lógica representacional que têm 
perpassado o espaço escolar brasileiro, que se carac-
teriza pela dicotomia pesquisa/ensino segundo a qual 
as questões referentes à produção do conhecimento, 
no caso em questão, histórico, ficam a cargo da ciência 
especializada, enquanto que as questões referentes à 
difusão do conhecimento em espaços formais ficam 
sob a responsabilidade da Pedagogia. 
 Essa lógica dicotômica tem perpassado a for-
ma pela qual tem se definido o livro didático, e por 
sua vez, o de História. Tem resultado na elaboração de 
uma definição generalizante, em que se pode enqua-
drar qualquer livro didático, não levando em conta a 
relação entre a especificidade do conhecimento histó-
rico escolar e esse produto cultural. 
 O sentido desse capítulo foi analisar as pesqui-
sas sobre o livro didático de História a fim de compre-
ender as tendências e abordagens desse material. Tal 
fato permitiu situar a presente pesquisa em relação às 
outras produções acadêmicas sobre o tema, demons-
trando seus avanços em relação ao que já foi produzi-
do. Esse capítulo também acaba por demonstrar como 
os produtores do conhecimento mobilizaram o espaço 
escolar ao tratarem do livro didático de História. Estes, 
em sua maioria, ignoraram a particularidade da for-
mação do conhecimento histórico escolar a partir dos 
livros didáticos brasileiros pós-ditadura civil-militar.
 No segundo capítulo, buscar-se-á recompor a 
historicidade da elaboração dos critérios para a ava-
liação dos livros didáticos de história a partir do Pro-
grama Nacional do Livro Didático (PNLD). Os critérios 
foram elaborados pela primeira vez em 1994 a partir 
do documento intitulado Definição de Critérios para 
Avaliação dos Livros Didáticos – Português, Matemática, 
Estudos Sociais e Ciências/ 1 ª a 4 ª (1994). 
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 O estudo de tal documento, assim como do con-
texto de sua produção, permitiu discutir o que estava 
tensionado no momento de sua elaboração, que sujei-
tos estavam envolvidos e que dinâmica se seguiu para 
a elaboração de tais critérios. Também autoriza refle-
tir sobre qual o papel foi atribuído a história, à época 
estudos sociais, e que formato de história era esse.
 No terceiro e último capítulo, deteve-se à aná-
lise do documento Recomendações para uma política 
pública de Livros didáticos (2001) e dos editais do PNLD, 
a partir de sua primeira edição, nos anos 2000, a edi-
ção 2015, publicada em 201314. Por meio desse estudo 
buscou-se perceber as transformações que esse mate-
rial sofreu, ao longo da última década, e que relações 
guardam com o primeiro documento elaborado em 
1994, supracitado.
 Por meio de tal apreciação, pensou-se quais 
agentes sociais estão envolvidos no processo de pro-
dução de critérios de qualificação do livro didático de 
História e quais intencionalidades perpassam tais dis-
cussões. Em outras palavras, trata-se de historicizar a 
forma pela qual o Programa Nacional do Livro Didáti-
co tem definido o livro didático de História.

14 As edições do PNLD são denominadas a partir do ano em que as obras 
chegarão a escola, no entanto, esse processo é iniciado com a publicação 
do edital de compra, em média dois anos antes. Assim, o PNLD 2013 não 
se iniciou neste ano, mas em 2011, ano em que seu edital foi lançado. O 
mesmo princípio serve para todas as outras edições, com exceção do PNLD 
2004 que teve suas atividades iniciadas em 2000. Essa diferença se deveu 
ao fato desta ter se constituído como a primeira avaliação feita por meio 
de edital de compra, o que exigiu a elaboração de critérios eliminatórios e 
classificatórios que indicassem elementos imprescindíveis a esse material. 
Essas definições se deram a partir das análises realizadas no documento.
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PESQUISA COMO INTERVENÇÃO (1970-2013)

As pesquisas sobre livros didáticos de história no Brasil: 
entre contextos e contatos

 Os estudos sobre livros didáticos não são uma 
exclusividade do Brasil, que possuem uma longevi-
dade muito maior quando se observa o cenário inter-
nacional, para ser mais preciso, o europeu. Segundo 
Rafael Valls (2014), esses estudos tiveram início na 
primeira metade do século XX e estavam muito mais 
preocupados com as relações internacionais que com 
as questões didáticas. Esse autor afirma que fazem 
parte desses primeiros estudos os “[...] realizados pelas 
Liga das Nações, a partir de 1920, nos quais participou 
o historiador Rafael Altamira, como aqueles empreen-
didos desde 1946 pela Comissão de revisão dos manu-
ais da UNESCO [...]” (2014, p. 50-51).
 Essa primeira leva de interesses por esse ma-
terial é inicialmente institucional e tem como fun-

C A P I T U L O  1
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ção, de acordo com Valls (2014), a pacificação das 
relações internacionais.
 Alain Choppin (2002) afirmou que os estudos 
acadêmicos, notadamente marcados pelo interesse 
dos pesquisadores sobre livros didáticos, se iniciaram 
na Europa nos anos 1960, interesse que na visão dele 
é tardio. Ele argumenta que esse fato se deveu, em pri-
meiro lugar, à trivialidade que esse material possui, 
não apresentando nada de raro ou exótico. Tal aspecto 
é reforçado pela grande tiragem de produção; por ter 
sido utilizado pelos pesquisadores, seja como alunos 
ou professores; e por ter um aspecto atemporal, que se 
deve ao contato estabelecido entre diversas gerações e 
esse tipo de livro.
 Outro fator, apontado por Choppin, que mar-
cou a apatia pelo livro didático, foi a forma que os pes-
quisadores se direcionavam àquele. Entendiam que os 
livros didáticos representavam apenas um espelho da 
sociedade da qual era produto, ou seja, uma forma de 
alcançar um espírito de época. Não estavam errados, 
entretanto. Essa abordagem deixava de lado a especi-
ficidade dos livros e seus conteúdos, assim como seus 
efeitos sobre as jovens mentes em formação.
 O interesse dos historiadores europeus por esse 
material se deu a partir do momento em que compre-
enderam a relação entre os livros didáticos de História 
(LDHs), a formação dos Estados Modernos e a consti-
tuição das identidades nacionais. Passou-se então a re-
fletir sobre esse material a partir dos conflitos que se 
desenrolaram e dos nacionalismos radicais, a saber, a 
Segunda Guerra Mundial e o Nazismo. Assim, as refle-
xões sobre esses livros voltaram-se ao combate das pos-
sibilidades de “conservar ou reativar sentimentos de 
hostilidade entre os povos” (CHOPPIN, 2002, p. 10) em 
um cenário de Guerra Fria e descolonização, em que o 
fantasma de um novo conflito ainda vagava pelas ruas.
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 A década de 1960 não apenas fundava uma 
nova forma de abordar o livro didático, abria espa-
ço para a formação de um campo em que esse obje-
to passou a gravitar. Choppin afirma que esse foi um 
momento em que se fundaram revistas, associações 
nacionais e internacionais de pesquisa. Ampliavam-
-se assim os espaços formais de produção e, por sua 
vez, o número de pesquisas, que estavam voltadas 
para análise de conteúdo, ou seja, mais precisamente 
para as representações da sociedade que esses livros 
faziam, uma resposta direta aos interesses desse mo-
mento histórico.
 As primeiras pesquisas sobre esse material es-
tavam filiadas a teorias de caráter sociológico e volta-
ram-se para o estudo das ideologias veiculadas pelos 
livros didáticos. Eram carentes de pressupostos teóri-
co-metodológicos, o que, segundo Choppin, levou as 
pesquisas a apresentarem resultados questionáveis, 
tendo em vista que os argumentos se baseavam em 
senso comum. Esse fato era reforçado na medida em 
que tais produções não apresentavam referências bi-
bliográficas que pudessem ser consultadas pelos pos-
síveis leitores e interpeladores.
 Tais pressupostos teórico-metodológicos só 
passaram a ser discutidos na década seguinte, 1970, 
com o surgimento de pesquisas que analisavam e dis-
cutiam metodologias de trabalho para o uso do livro 
didático como fonte, e que foram encaminhadas, se-
gundo Choppin, em diversos países do continente Eu-
ropeu, de forma simultânea.
 No cenário internacional, a década de 1980 
inaugurou um novo momento para o trabalho com o 
livro didático, que passou a ser incluído como parte 
da história do livro e da edição, o que fez com que sua 
dimensão material fosse considerada como relevan-
te para a sua compreensão. Segundo Choppin, a obra 
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inaugural para essa abordagem foram os “[...] tomos 3 
e 4 de L’Histoire de l’edition française” (2002, p. 13). 
Essa obra foi escrita por Roger Chartier e Henri-Jean 
Martin e é composta por quatro volumes, que foram 
publicados entre 1982 e 1986 e possibilitou o desen-
volvimento de sínteses, uma vez que organizou ideias 
dispersas na produção existente. Assim, ao mesmo 
tempo em que ajudou a formular uma história do li-
vro didático em sua dimensão física, viabilizou um 
balanço da produção nesse campo, mapeando-o. 
 Trabalhos desse tipo foram cruciais para o de-
senvolvimento de tal campo de pesquisa, uma vez 
que possibilitaram aos envolvidos na produção a vi-
sualização do que já havia sido produzido, evitando 
a repetição de pesquisa na medida em que também 
proporcionou a percepção de possíveis caminhos 
ainda não trilhados, mas necessários ao desenvolvi-
mento de novos trabalhos.
 As pesquisas sistemáticas sobre livros didáti-
cos no Brasil surgiram no fim dos anos 1970 e início 
dos 1980. Guardadas as devidas proporções, asseme-
lhou-se bastante ao percurso realizado pelas pesqui-
sas europeias. Esse momento, no Brasil, foi marcado 
pela fundação das pós-graduações, em decorrência 
da Reforma Universitária de 1968. A criação das pós-
-graduações era pauta do movimento de renovação da 
universidade, conclamado pela sociedade civil e co-
munidade acadêmica desde o fim dos anos 1950. Sua 
implantação, segundo Willington Germano (1993), 
contribuiu para o desenvolvimento das pesquisas uni-
versitárias, instituindo tal espaço como lugar de pro-
dução do conhecimento nessa instituição, espaço pre-
servado até a atualidade.1

¹ Segundo Willington Germano, as pós-graduações são pensadas pelo Es-
tado brasileiro como lugar das pesquisas no interior das instituições uni-
versitárias. Estas tinham como principal função formar profissionais que 
pudessem atuar em tal instituição. O real lugar das pesquisas no Brasil, 
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 Isso não quer dizer que antes não haviam pes-
quisas sobre livros didáticos no Brasil. Segundo José 
Baldissera (1994), na década de 1950, Guy de Hollan-
da2 já havia produzido uma pesquisa sobre livros didá-
ticos de história, no entanto, carente de pressupostos 
teórico-metodológicos. É na busca de uma ampliação 

segundo esse autor, mesmo depois da criação das pós-graduações, con-
tinuou a ser as empresas estatais. Eram tais instituições que recebiam o 
maior dividendo de recursos. Em termos práticos, Germano afirma que o 
desenvolvimento desse espaço de pesquisa nas universidades estava atre-
lado a uma tentativa de atender às exigências que os movimentos sociais 
vinham realizando, desde a década de 1960, dentre eles, a Reforma Univer-
sitária de 1968. Segundo Germano, tratava-se de “reformar para desmobi-
lizar” (1993, p. 123). O autor ainda afirma que o processo de construção de 
tais programas incorporou a dicotomia ensino/pesquisa, inviabilizando a 
ligação entre este e o nível que o antecede, a graduação.
² A obra a que Baldissera se refere intitula-se Um quarto de século de pro-
gramas e compêndios de história para o ensino secundário brasileiro (1931-
1956). Segundo Juliana Miranda Filgueiras, Hollanda (2017), além de 
professor da Faculdade Nacional de Filosofia e Universidade do Brasil, era 
Técnico do MEC, pertencente à Divisão de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais (CBPE), vinculado ao 
INEP, lugar de onde sua pesquisa se desenvolveu. Segundo ela, sua pesqui-
sa visava compreender de que maneiras as reformas educacionais, proces-
sados pós-1930 refletiram-se nos programas educacionais e nos compên-
dios de História entre 1931 e 1956. Para isso, ele analisou a legislação do 
período (textos de reforma, programas de ensino, portarias e decretos) e 
livros didáticos. Sua obra, de acordo com Filgueiras (2017), dividiu-se em 
três grandes partes. Na primeira, ele descreve as reformas Francisco Cam-
pos, Gustavo Capanema e as orientações oficiais; na segunda, trata dos 
compêndios antes e depois das reformas e orientações; e, por último, trata 
das questões que estavam postas à educação na década de 1950. Segundo 
Filgueiras, “veiculação de preconceitos e estereótipos nos manuais escola-
res; proposta de novos instrumentos para atualizar o ensino da disciplina; 
o debate sobre a integração da História nos Estudos Sociais, a função da 
Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD) na avaliação dos compêndios 
e; o papel dos professores e alunos, em relação aos programas e compên-
dios de História” (2017, p. 4). A obra de Hollanda deve ser encarada como 
marcada por um momento em que a pesquisa educacional tinha como 
fim a orientação para as ações políticas, assim como, para o caso dos li-
vros didáticos, tinha função de revisão, uma vez que tentava-se cumprir 
as sugestões da Unesco para a harmonização das relações internacionais, 
já tratadas em outros momentos desse texto. Para saber mais ler: FILGUEI-
RAS, Juliana Miranda. O estudo dos programas e livros didáticos de História 
pelo CBPE: a análise do professor Guy de Hollanda. Disponível em: <http://
ojs.fe.unicamp.br/ged/FEH /article/viewFile/4931/3909>. Acesso em: 30 
abr. 2017.
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da racionalidade das pesquisas que os programas de 
mestrado e doutorado vão se lançar.
 Os programas de pós-graduação, criados pela 
ditadura civil-militar, foram impulsionadores de 
questionamentos à própria ditadura, já em vias de en-
fraquecimento. No que diz respeito aos livros didáti-
cos, deve-se chamar atenção para as pós-graduações 
em Educação, espaço que se consolidou como lugar 
para as discussões sobre as questões educacionais e, 
por sua vez, sobre o livro didático. 
 Essa posição adquirida pelas pós-graduações 
em Educação sustenta-se a partir de uma perspectiva 
dicotômica que esteve presente na formação das li-
cenciaturas brasileiras e que fazem parte da história 
desse campo educacional: a separação entre pesquisa 
e ensino. A primeira dimensão ficou a cargo das disci-
plinas específicas de cada curso, enquanto a segunda 
foi submetida ao que Margarida Oliveira denominou, 
em sua tese, como disciplinas “pedagógicas” (2003, p. 
39). De acordo com a autora, nessas disciplinas, “se-
gundo uma visão, deveriam ser debatidas e resolvidas 
as questões relativas ao ensino” (2003, p. 39). 
 Nessa dicotomia “[...] há um saber acadêmico 
e um saber da escola. A diferença entre um e outro é 
tratada como o primeiro sendo “científico” e o outro, 
“oficial”, ou “mais difícil” ou “simplório”, respectiva-
mente” (OLIVEIRA, 2003, p. 89). Levada às devidas 
proporções, a separação apresentada pela autora su-
pracitada representou o esvaziamento das discussões 
sobre a relação entre a produção do conhecimento his-
tórico e sua difusão, assim como o desprezo das dis-
ciplinas específicas pelas questões educacionais e por 
seus objetos, dentre eles, o livro didático de história, 
tido como literatura menor.
 Essa mesma forma de enxergar a produção do 
conhecimento histórico se reproduziu institucional-
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mente nas pós-graduações, dando aos programas em 
Educação a legitimidade para tratarem das questões 
referentes ao ensino, por sua vez atraindo os trabalhos 
relacionados aos livros didáticos. Essa ligação se refor-
ça ao levar em conta a forma que se aproxima desse 
material, que, segundo Caimi (2013, p. 39), tem sua 
discussão “[...] mais diretamente afeita às questões 
educativas”, ou seja, a dimensão educativa acaba sen-
do a mais latente na aproximação entre os pesquisa-
dores e esse objeto.
 Os programas de pós-graduação, principal-
mente de Educação, tiveram um papel decisivo para a 
denúncia das produções didáticas, tanto em termos de 
qualidade do conteúdo como em relação à veiculação 
de ideologias favoráveis à manutenção da ordem so-
cial proposta pelo regime. Se colocaram, assim, como 
frente de pressões para transformação da educação.
 Com o fim do regime, em 1985, esse processo 
de denúncias constituiu-se em um combate aos ele-
mentos autoritários que ainda eram latentes no livro 
e na sociedade e que foram denominados pela litera-
tura especializada como entulho autoritário. Tratava-
-se de uma intensa tentativa de consolidação do regi-
me democrático brasileiro através de difusão ampla 
de seus valores e do combate à legislação educacional 
constituída durante o regime civil-militar, como por 
exemplo, o Decreto n° 68.065, de janeiro de 1971, que 
instituiu as disciplinas de Moral e Cívica como disci-
plinas e prática educativa. Essas ações de contestação, 
tomadas a partir da pesquisa especializada, foram de 
suma importância para a transformação do livro didá-
tico, que se deu tanto em termos ideológicos como em 
relação à melhoria da qualidade técnica e didática. 
 Tratou-se até aqui da pesquisa sobre livros 
didáticos em termos gerais, mas o que dizem as pes-
quisas que tratam dos livros didáticos de história no 



44

JANDSON BERNARDO SOARES 

Brasil? Que caminhos têm sido tomados por essas pes-
quisas? Como elas têm se organizado dos anos 1970 
até os 2010? Quais as permanências e mudanças? É 
em busca de responder tais perguntas que os próxi-
mos parágrafos se desenrolam.
 Para realizar tal fim, combinaremos reflexões 
de autores especialistas, que já revisitaram essa pro-
dução com a análise do conjunto de teses e disserta-
ções produzidas no intervalo temporal mencionado. 
Tal empreendimento permitiu um mapeamento desse 
campo de pesquisa.

Operacionalizando a pesquisa: 
sobre questões metodológicas

 A principal fonte de informação para o mape-
amento desse campo foi o banco de dados idealizado 
pela equipe do Memorial do PNLD3 no ano de 2014. 
Aquele tinha como função reunir informações sobre 
a produção especializada sobre o livro didático de His-
tória, embora seus idealizadores almejassem sua ex-
pansão para outras áreas do conhecimento. 
 Esse empreendimento foi composto a partir da 
consulta ao Banco de Teses e Dissertações da Capes, 

³ O Memorial do PNLD foi criado em 2011 através de uma parceria entre a 
Secretaria de Educação Básica (SEB), Ministério da Educação (MEC) e Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), onde encontra-se alo-
cado. Seu principal objetivo é preservar a memória do Programa Nacional 
do Livro Didático através da guarda e disponibilização das obras didáticas 
inscritas e avaliadas por esse programa (1997-2013), assim como dos pro-
dutos ligados a esse processo, como por exemplo, os pareceres de avalia-
ção, editais e Guias do PNLD. Desde 2014 esse memorial busca se afirmar 
como detentor de um acervo potente para os campos de ensino, mas não 
apenas. Para isso idealizou exposições, entrevistas com os envolvidos nas 
avaliações e levantamento das pesquisas realizadas com esse material, tra-
balho último que foi crucial para o desenvolvimento da presente pesquisa. 
Atualmente, por possuir um acervo em constante crescimento, haja vista 
a realização constante de avaliação e aquisição de livros didáticos, o Memo-
rial do PNLD encontra-se em processo de incorporação de novos materiais 
ao seu acervo.
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referência em recolher e indexar as produções reali-
zadas nas diversas pós-graduações de todo o país, re-
presentando assim o acervo mais completo para esse 
tipo de publicação. A outra fonte de informação desse 
banco foram os mais de 50 periódicos disponíveis no 
site da Associação Nacional de História (ANPUH-BR), 
ou seja, periódicos que são reconhecidos pela comu-
nidade de historiadores como veículos de pesquisa 
especializada em história.
 Para complementar o levantamento realizado 
no banco de dados do Memorial do PNLD utilizou-se a 
obra: O que sabemos de livro didático: catálogo analíti-
co. Publicado em 1989, essa obra é resultado do Proje-
to Livro Didático, realizado por pesquisadores vincu-
lados à Biblioteca Central, ao Instituto de Linguagens 
e à Faculdade de Educação da Unicamp; e financiado 
pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (INEP). 
 A produção desse catálogo se deu em três eta-
pas. A primeira foi a reunião de todos os documentos 
que tratavam sobre o livro didático (teses, dissertações, 
legislação, artigos de periódicos e jornais, trabalhos 
apresentados em evento, textos avulsos e folhetos); a 
segunda tratou-se da elaboração de uma classificação 
a partir da tipologia dos documentos (livro, tese, ar-
tigo, dissertação, livre docência, relatórios de projeto 
de pesquisa, jornais, revistas, relatório de pesquisa, 
entrevista, palestra ou depoimento, legislação, vídeo 
ou outro tipo de documento), área do conhecimento 
(língua portuguesa, língua estrangeira, matemáti-
ca, ciências, física, química, biologia, estudos sociais, 
história, geografia) e nível de escolaridade, sendo essa 
classificação usada quando o documento se referia 
a uma série escolar específica; e por último, o “foco”, 
que pode ser entendido como as palavras-chaves que 
sintetizam a área do conhecimento a qual a produção 
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está voltada. A terceira e última etapa foi a elaboração 
de resumos descritivos de cada documento, o que pro-
porcionou aos pesquisadores a recuperação do senti-
do geral de cada produção.
 Esse catálogo permitiu à presente pesquisa a 
possibilidade de revisitar os produtos da década de 
1980 e recuperar os primeiros trabalhos que trataram 
do livro didático de história (Estudos Sociais) a partir 
de programas de pós-graduação. 
 A partir do material anteriormente menciona-
do, o banco de dados do Memorial do PNLD e o catálogo 
analítico, selecionou-se as teses e dissertações entre 
as décadas de 1970 e 2010. Em seguida, estabeleceu-
-se uma comparação com o levantamento de teses e 
dissertações feito por Kênia Moreira e disponibilizado 
em sua dissertação intitulada “Um mapeamento das 
pesquisas sobre o livro didático de história na região 
sudeste: 1980 a 2000”, de 2006. Tal procedimento per-
mitiu a verificação da integralidade dos dados referen-
tes às três décadas estudadas pela autora (1970, 1980 
e 2000). Dessa forma, a presente produção também se 
colocou como uma atualização da pesquisa realizada 
por Moreira (2006), tendo em vista que serviu como 
forma de atualizar os estudos historiográficos em re-
lação à temática dos livros didáticos, já que se propôs 
a estudar o resto dos anos 2000 e início dos 2010. 
 As décadas escolhidas como marcos, 1970 e 
2010, representam, respectivamente, o momento de 
elaboração de um objeto de pesquisa a partir da pro-
dução de uma racionalidade teórico-metodológica, o 
livro didático de história; o segundo retrata a tentati-
va de aproximar-se o máximo possível do momento 
atual, a fim de, através do estudo das pesquisas rea-
lizadas e programas de pós-graduação, identificar os 
aspectos do espaço escolar mobilizado pelos estudos 
acadêmicos quando tratam do livro didático de Histó-
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ria. Passear por esse intervalo de tempo implica poder 
visualizar as transformações ocorridas nas pesquisas 
a partir das demandas que perpassaram tal espaciali-
dade e que estiveram na base das escolhas realizadas 
pelos seus idealizadores.
 Feito o levantamento dos dados foi necessário 
tratá-los. Nesse sentido optou-se por agrupá-los por 
década, a saber: 1970/804, 1990, 2000, 2010. A esco-
lha de analisar os dados dessa maneira se deu mais por 
uma questão pragmática que conceitual. Isso se dá em 
virtude da série temporal não fornecer, em si mes-
ma, rupturas que pudessem ser configuradas como 
limites, com exceção dos marcos inicial e final. Pelo 
contrário, o que existe é a coexistência de temáticas 
e abordagens consolidadas com perspectivas em pro-
cesso de elaboração.
 Observar por meio dessa divisão temporal pos-
sibilitou o reconhecimento de permanências, trans-
formações e inovações que se processaram nas pes-
quisas sobre o livro didático de História, tanto em 
uma visão macro, ou seja, de toda série, como micro, a 
partir da especificidade de cada década.
 No terceiro momento, os dados passaram por 
um processo de classificação por tipologia temática. A 
construção de tais conceitos de classificação se deram 
a partir dos trabalhos analisados, mas também levou 
em conta as categorias de classificação utilizadas por 
Flavia Caimi (2013) para elaboração do artigo O que sa-
bemos (e o que não sabemos) sobre o livro didático de His-
tória. A escolha por associar essas duas formulações 
de classificação se deu na medida em que se tentou re-
lacionar a presente pesquisa com outras interessadas 

⁴ Escolheu-se representar as décadas de 1970 e 80 de forma agregada por 
dois motivos: o fato de a produção das pesquisas sobre o livro didático de 
história, em programas de pós-graduação, só ter se efetivado nos últimos 
anos da década de 1970; e o segundo é que os dois momentos apresenta-
ram as mesmas características.
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em compreender a produção de pesquisas realizadas 
em programas de pós-graduação que tivessem o livro 
didático como fonte.
 As pesquisas foram enquadradas nas seguintes 
categorias: 

a) Análise de conteúdo5: Diz respeito às pesquisas que 
tiveram como principal fundamento compreender 
como determinado conteúdo ou representação foi 
versado no livro didático; se subdivide nas seguintes 
subcategorias:
 i. Representação das minorias: referem-se às 
pesquisas que trataram das formas que determinados 
grupos sociais foram tratados nos LDHs;
 ii. Categorias e conceitos: referem-se aos traba-
lhos que trouxeram como problemática a forma que 
determinados conceitos foram abordados;
 iii. Cidadania: referem-se às pesquisas que tra-
balharam sobre a relação entre o livro didático de His-
tória e a formação cidadã republicana; 
 iv. Linguagens/didática: tratam-se das pesqui-
sas que versaram sobre o uso de outras linguagens, 
para além da escrita, nos livros didáticos: música, ci-
nema, jogos, quadrinhos, entre outras;

⁵ Em estudo monográfico realizado pelo autor deste texto, a respeito das 
produções especializadas sobre o livro didático que apresentavam como 
metodologia de trabalho a análise de conteúdo, foi possível constar que o 
que se convencionou, comumente, no Brasil, como análise de conteúdo, 
não cumpre com o que foi apresentado por Bardin. A maioria dessas não 
ultrapassa a dimensão descritiva, ou seja, o sentido da comunicação para 
o receptor, negando assim a possibilidade de compreensão do que existe 
por trás da escrita de tais textos. Limitar essa metodologia a esse ponto na 
elaboração de análises superficiais, uma vez que, perde-se a dimensão es-
trutural da comunicação, negando aspectos como a produção e a recepção. 
Em síntese, esses trabalhos estão longe de aplicar a proposta de tal autora. 
Para saber mais, ler: SOARES, Jandson Bernardo. As produções sobre livros 
didáticos de História no Brasil: um estudo sobre as pesquisas de análise de 
conteúdo entre as décadas de 1970 e 2010. Monografia (Licenciatura em 
História) – Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Norte, Natal, 2016.
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 v. Concepções de História no/e do LDH: essas 
produções se detiveram a analisar as correntes histo-
riográficas presentes no material didático;

b) Produção e análise de materiais didáticos: se refe-
rem aos trabalhos que deram ênfase a formas de ava-
liar o material didático e/ou apontaram para a elabo-
ração de um tipo de material didático de história;

c) História da história escolar/História da Educação: 
tratam-se das pesquisas que pensaram a relação entre 
o livro didático e a história do ensino ou da Escola;

d) Usos do livro didático: diz respeito aos trabalhos 
que analisaram as práticas desenvolvidas a partir do 
livro didático em contexto educacional;

e) Historiografia: diz respeito às pesquisas que tiveram 
como cerne a análise do estado da arte das pesquisas 
sobre livros didáticos de História;

f) Avaliação do Livro didático do PNLD: classifica as 
pesquisas que voltaram suas abordagens para as polí-
ticas de avaliação do livro didático de história;

g) Produção: referem-se às pesquisas que ponderaram 
sobre os aspectos de produção do livro didático, vol-
tando-se assim para seu aspecto material;

h) Didática da História: correspondem aos trabalhos 
que se deram após o contato dos pesquisadores brasi-
leiros com a Didática da História Alemã.

 A disposição das pesquisas no quadro de clas-
sificações se deu a partir da leitura dos resumos e 
palavras-chave de cada uma das teses e dissertações, 
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levando em conta, em caso da possibilidade de enqua-
dramento em mais de uma classificação, o aspecto que 
estivesse na centralidade da pesquisa. Por exemplo, se o 
trabalho trata ao mesmo tempo de História da África e 
relações étnico raciais, levou-se em conta se o foco era o 
conteúdo substantivo, ou seja, determinado conteúdo 
compreendido nesse campo de estudo; ou as relações 
étnico-raciais e suas representações no livro didático.
 Ao todo, foram analisados 128 resumos, des-
ses, 116 correspondem a trabalhos de mestrado e ape-
nas doze a doutorado.
 Alguns dos trabalhos analisados ofereceram 
dificuldades para a classificação a partir dos resumos, 
nesses casos, optou-se pela análise complementar das 
introduções. Essa escolha deu-se a partir do entendi-
mento de que essa parte do texto comprime a sua es-
trutura argumentativa, esclarecendo questões como: 
estado da arte das produções, problemática, hipóteses, 
objetivos, referenciais teóricos e, até mesmo, sua orga-
nização, já que elucida o que cada capítulo da produção 
contém, funcionando como um roteiro para o leitor.
 Realizados esses esclarecimentos metodológi-
cos, nos deteremos a partir de agora no mapeamento 
dos trabalhos que têm como principal interesse o livro 
didático de História.

As pesquisas das décadas de 1970 e 1980: 
entre ideologias e denúncias

 As pesquisas sobre livros didáticos de História 
no Brasil só se iniciaram no fim da década de 1970. 
Tal momento foi caracterizado por uma virada para-
digmática da história no Brasil, que, segundo Flávia 
Caimi (1999), tinha como fim resolver os problemas 
relativos à função da história, mais precisamente, à 
função da história escolar. Tal autora defende que essa 
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transformação se deu na transição de uma história de 
cunho positivista, associada a elementos nacionalis-
tas para uma história de cunho marxista e da Nova 
História Francesa. 
 Essa nova concepção de história, ainda segun-
do Caimi (1999), foi marcada pela interdisciplinarida-
de; pela centralidade das pesquisas no homem, deslo-
cando-se de uma história marcada pelo nominalismo 
(interpretações que concebiam as instituições o papel 
de agentes da História, esvaziando a mesma de ho-
mens), processo que se deu através do resgate a gru-
pos sociais, até então, excluídos da história; por uma 
história-problema, como tentativa de dar um sentido 
de uso à história, possibilitando a resolução de proble-
mas cotidianos; e pela possibilidade de abranger no-
vos objetos de estudo, fato que legitimou a utilização 
do livro didático de história como fonte de trabalho. 
 Galzerani (2013, p. 66-67) também remete o in-
teresse da pesquisa acadêmica por esse material à tal 
renovação. Segundo ela, este foi resultado da

[...] renovação metodológica promovida pelo diá-
logo com tradições historiográficas, tais como o 
Marxismo Cultural inglês, a História Nova, com 
suas diferentes vertentes, além do diálogo com 
filósofos, tais como Michel Foucault, Walter Ben-
jamin, ocorrida no País, principalmente, a partir 
dos anos 1980. 

 Ela ainda afirma que outro impulsionador foi o 
contato com a historiografia relativa à história do livro 
didático e da Educação, de matriz europeia e estaduni-
dense. É nesse fluxo de contatos com produções inter-
nacionais que se processaram as primeiras pesquisas 
sobre o LDH no Brasil, que estiveram alinhadas, prin-
cipalmente, as teorias de caráter sociológico, marca da 
irradiação de ideias advindas do cenário internacional. 
A sua adoção pode estar associada à aproximação en-
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tre o momento histórico em que foram produzidas na 
Europa e o momento que o Brasil enfrentava. Se, para 
o caso europeu, era necessário pensar a relação entre 
os livros, o nacionalismo extremado e os eventos trau-
máticos da Segunda Guerra Mundial e nazismo, para 
o caso brasileiro era preciso verificar a relação entre o 
livro e a ditadura civil-militar. Os dois questionamen-
tos estavam conexos com a necessidade de elaboração 
de caminhos de futuro, para ambas as sociedades, sem 
negar o passado recente. Para o primeiro caso, uma vi-
vência pacífica entre as diversas nações, para o segun-
do, a construção e consolidação da democracia. 
 Kênia Moreira (2006) afirmou que o interes-
se pelo livro didático de História nesse período está 
ligado à visibilidade que essa disciplina e seu ensino 
adquiriram diante de tal necessidade. Segundo ela, ci-
tando Jaime Cordeiro, a história e seu ensino 

[...] foram objetos de atenção de amplos setores 
da sociedade, mobilizados que estavam em rela-
ção aos temas trazidos pelo processo de redemo-
cratização e pelos movimentos sociais populares 
emergentes, uma vez que se trata, a História, da 
disciplina escolar mais claramente vinculada ao 
social, tendo que responder à existência de deba-
tes de natureza sócio-histórica (CORDEIRO apud 
MOREIRA, 2006, p. 36).

 Assim, não foi por acaso que as primeiras pes-
quisas sobre livros didáticos, no Brasil, tenham toma-
do como modelo a obra I PANPINI BUGIARDI, indagini 
sui libri al di sopra di ogni sospetto: I testi dele scuele ele-
mentari, de Umberto Eco e Marisa Bonazzi, publicada 
em 1972, na Itália, e traduzida para o português em 
1980 sob o título de Mentiras que parecem verdades. 
Essa produção visou, através da análise de conteúdo, 
identificar as mensagens ideológicas que eram veicu-
ladas pelos livros didáticos italianos no fim dos anos 
1960 e início dos 1970.
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 Esses autores detiveram-se a analisar as mensa-
gens dos textos dos livros didáticos italianos a partir 
de uma perspectiva crítica, tratando de temas como: 
os pobres, o trabalho, os heróis e a pátria, as raças, a 
família italiana, a educação cívica, a língua, a ciência, 
a técnica, o dinheiro e a previdência social. Por fim, 
concluíram que

[...] os livros didáticos examinados fazem parte de 
um projeto educacional que tem por meta produ-
zir cidadãos passivos, capazes de obedecer e não de 
discutir as leis e os homens que foram eleitos para 
administrá-lo, totalmente ignorantes a respeito 
de seus mais elementares direitos (BONAZZI; ECO, 
1980, p. 78).

 Portanto, tinham como fim a reprodução de 
um projeto social através dos meios educacionais. É 
esse mesmo enfoque, baseado no estudo da ideolo-
gia transmitida pelos livros didáticos, que os livros As 
belas mentiras: ideologia subjacentes aos textos didáti-
cos, de Maria de Lourdes Chagas Deiró; e Ideologia no 
Livro Didático de Ana Lucia G. de Faria, seguem. Am-
bas produções decorreram de pesquisas realizadas em 
pós-graduações no fim dos anos 1970, a primeira no 
programa de pós-graduação em Educação e Filosofia 
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PU-
C-SP), sob orientação de Demerval Saviani; a segunda 
no programa de pós-graduação em Educação da Uni-
versidade Federal de São Carlos (UFSCAR), sob orien-
tação de José Cláudio Barriguelli. Estas foram defen-
didas, respectivamente, em 1979 e 1980, publicadas e 
republicadas posteriormente. 
 Tais obras são consideradas, uma vez que: 1) 
foram inaugurais, já que o número de pesquisas siste-
máticas sobre livros didáticos, no Brasil, nesse perío-
do, era bastante reduzido; 2) por terem sido publicadas 
como livros em um momento que não havia a internet 
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comercial e a circulação da informação acadêmica se 
dava majoritariamente através de impressos, fato que 
garantiu sua difusão6; 3) a sua presença em programas 
de curso para a formação de novos professores 4) e por 
último, por terem sido consideradas, pelas pesquisas 
⁶ A internet colocou os historiadores e a produção historiográfica diante 
de novos desafios, que decorrem do fato de a internet ter se tornado uma 
importante ferramenta para a democratização da informação, privile-
giando tanto o âmbito da produção como da reprodução. Dilton Candido 
Maynard, em sua obra Escritos sobre história e internet (2011), expressa 
considerações significativas em relação a isso. Segundo ele, “A exploração 
das redes sociais elevou o cidadão comum a celebridade potencial. Páginas 
de relacionamento como o Facebook, o Orkut, ou sites como o YouTube e 
a invasão de weblogs, videologs e microblogs demarcam a curiosa necessi-
dade de todos falarem ao mesmo tempo. Assim, momentos distintos como 
a invasão do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, ou as manifestações 
exigindo a renúncia de Hosni Mubarak no Cairo e em outras cidades do Egi-
to puderam ser acompanhadas não apenas pela perspectiva da imprensa 
internacional.” (p. 38), ou seja, os próprios envolvidos nos acontecimen-
tos ganham voz diante dos ditos produtores “oficiais” de informação: re-
pórteres, historiadores cientistas políticos etc. Os historiadores, segundo 
Maynard, passam a se deparar com uma massa imensa de informações e 
fontes, o que imputa a esse profissional a necessidade de se desenvolver 
ferramentas metodológicas que possam recortar essa realidade dos bytes, 
em constante mudança. A possibilidade de falar também coloca os his-
toriadores no interior de outro problema, a disputa pela palavra. Segun-
do Maynard, ao estudar o uso da internet por grupos de extrema-direita, 
constatou que esse veículo autorizou o surgimento de “múltiplas memó-
rias e tentativas da reescrita da história” (p. 44), dentre elas versões que se 
dedicam a “promover uma leitura intolerante da história sob a pretensa 
patina de luta por liberdade de expressão” (p. 45). É diante de tal situação 
que esse autor aponta a necessidade dos historiadores se interessarem por 
esse meio de comunicação. Ele acredita que “Neste tempo recente, é válido 
observar quais os expedientes criados para o controle de meios de inter-
venção no imaginário social e na própria concepção de interpretação da 
história. Não se trata de defender uma campanha de policiamento, mas de 
ressaltar a importância de o historiador se aproximar das fontes eletrôni-
cas, da necessidade dele adentrar e tomar posse do ciberespaço enquanto 
uma fonte e produtor de memórias” (p. 66). Em outras palavras, tal autor 
está chamando atenção dos historiadores a considerarem a internet como 
um campo possível à investigação das formas, funções e sentidos que têm 
sido atribuídos ao passado pelos diversos grupos sociais e suas implicações 
na memória coletiva. A autonegação de alguns historiadores a esse espaço 
como passível de ser explorado pode ser imputada como uma tentativa de 
manter uma tradição de uso das vias impressas e, por sua vez, da manuten-
ção da hegemonia sobre os espaços de difusão do conhecimento histórico 
produzido pelas vias acadêmicas. Fazer História em tempos de internet 
implica em uma nova postura e forma de fazer de seus profissionais.
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sobre estado da arte, como seminais. Em outras pala-
vras, esses dois trabalhos estiveram presentes em di-
versas bibliografias acadêmicas.
 Ambas as autoras se utilizaram da análise de 
conteúdo para refletir sobre a forma que determinadas 
temáticas foram abordadas nos livros didáticos. Deiró 
(1978) partiu do estudo dos livros didáticos de comu-
nicação e expressão mais adquiridos nas escolas esta-
duais do Espírito Santo por meio do Programa do Livro 
Didático do Ensino Fundamental (Plidef)7. Através da 
amostragem a autora levantou as temáticas mais re-
correntes e depois as submeteu à análise. Ela se depa-
rou com temáticas como: família, escola, pátria, meio 
ambiente, trabalho, pobres e ricos, virtudes, explica-
ções científicas e índio. A autora também analisou as 
imagens das capas e as ilustrações presentes nas obras.
 Ela chegou à conclusão de que os livros didáti-
cos colaboram com a disseminação de uma ideologia 

⁷ O Plidef foi instituído através do Decreto n° 77.107, de 04 de fevereiro 
de 1976. Segundo Eliane Peres e Mônica Maciel Vahl, este tinha como ob-
jetivo “[...] a distribuição de livros didáticos para uma parcela de “alunos 
carentes” por meio de convênios com as Secretarias Estaduais de Educação 
(SECs), o barateamento do preço dos exemplares nas livrarias para atendi-
mento aos estudantes não caracterizados como carentes, o aprimoramen-
to da qualidade dos livros didáticos por intermédio do sistema de seleção 
e avaliação do PLIDEF/INL, a colaboração com o aperfeiçoamento técni-
co-pedagógico dos professores através dos manuais para o professor e de 
cursos, e a implantação do Fundo Nacional do Livro Didático e do Banco do 
Livro.” (2014, p. 58). Em 1985, através do Decreto 91.542, de 19 de agosto 
de 1985, extinguiu-se o Plidef e fundou-se o Programa Nacional do Livro 
Didático (PNLD), atribuindo as responsabilidades do primeiro ao segun-
do. Segundo o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), 
aquele apresentou diversas mudanças em relação às políticas anteriores, 
dentre elas: “Indicação do livro didático pelos professores”; “Reutilização 
do livro, implicando a abolição do livro descartável e o aperfeiçoamento 
das especificações técnicas para sua produção, visando maior durabilida-
de e possibilitando a implantação de bancos de livros didáticos”; “Extensão 
da oferta aos alunos de 1ª e 2ª série das escolas públicas e comunitárias” e 
“Fim da participação financeira dos estados, passando o controle do pro-
cesso decisório para a FAE e garantindo o critério de escolha do livro pelos 
professores” (Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/programas/livro-
-didatico/livro-didatico-historico>).
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dominante para as crianças de 6 a 11 anos, momento 
que, para a autora, fundamentada nas teorias de Jean 
Piaget, é o de desenvolvimento da personalidade e, por 
sua vez, da crítica. Esse material, segundo ela, faz isso 
por meio da difusão de modelos idealizados e de estere-
ótipos que distorcem a realidade ao ocultar as diferen-
ças socioeconômicas, assim como seus motivos. Tais 
diferenças são suprimidas através da construção de 
uma falsa igualdade entre os dois grupos sociais anta-
gônicos, os que detêm o capital e os trabalhadores. 
 Diferente das duas obras citadas anteriormen-
te, Ana Lucia Faria volta sua análise a apenas uma úni-
ca temática, diferente das duas obras tratadas ante-
riormente, a saber, o trabalho. Esse interesse decorre 
da sua necessidade de compreender a relação entre o 
ensino e a realidade brasileira capitalista. Para alcan-
çar essa dimensão ela analisou as coleções didáticas 
produzidas em 1977 para as disciplinas de Moral e Cí-
vica e Estudos Sociais.
 Assim como Deiró (1978), ela concluiu que 
o livro contribuiu para a reprodução de uma ordem 
burguesa, na qual trabalho aparece como elemento 
unificador dos diferentes grupos sociais que juntam 
seus esforços para a construção de um tipo de Brasil, a 
nação do futuro. Tomar o trabalho por esse viés, para 
a autora, implicou em ocultar a exploração do prole-
tariado e a luta de classes, impedindo, por sua vez, a 
transformação social da sociedade brasileira.
 Ainda no fim da década de 1980 obras com 
essa perspectiva seriam alvo de críticas, como as es-
tabelecidas por Galzerani (2013), em 1988, à obra de 
Deiró (1978). Segundo ela, essa obra carecia de rigor 
metodológico, lidando com o conceito de ideologia 
de forma simplista, sendo esta considerada apenas 
como mentira ou ilusão. A autora continua afir-
mando que Deiró subestimou o potencial de alunos 
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e professores em perceber o que estava sendo pro-
posto e, até mesmo, de resistir.
 É esse modelo de pesquisa, de denúncia às ide-
ologias e de análise de conteúdo que predominaria na 
segunda metade dos anos 1970 e ao longo da década 
de 1980. Tal fato pode ser visto no quadro a seguir:

 É possível notar o surgimento de outro grupo 
de pesquisas, Produção e análise de materiais didáticos. 
Embora este tenha sido um campo distinto da análise 
de conteúdo, seu interesse caminhou no mesmo sen-
tido: qualificar a produção didática brasileira. Ambas 
produções cumpriram o papel de constatar, denunciar 
e reformular os livros didáticos de História. A primei-
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ra através do estudo das formas pelas quais os conteú-
dos eram apresentados, a segunda por meio da elabo-
ração de critérios para a produção desses materiais. 
 Segundo Margarida Oliveira (2003), esses pri-
meiros estudos tiveram um papel fundamental para 
a reformulação do livro didático de história. Cumpri-
ram a função de denunciar os problemas apresentados 
pelo material didático, fossem de ordem do conteúdo 
substantivo, ou seja, das informações ligadas ao conhe-
cimento histórico especializado, fossem em relação às 
ideologias veiculadas. Tratava-se, ao mesmo tempo, de 
qualificar o material didático e aproximá-lo à realidade 
dos alunos que passavam a serem atendidos por uma 
escola pública em vias de universalização.

 No que diz respeito à distribuição das pesquisas 
instituição, a tabela a seguir é bastante esclarecedora: 
 Nota-se que não existe uma concentração das 
pesquisas em uma única instituição, mas uma disse-
minação em universidades diversas. O que permite 
afirmar que a tendência que se expressou nas pesqui-
sas não se deve à concentração de uma rede teórica em 
programa de pós-graduação, o que possibilitaria uma 
orientação parecida para as produções. Em termos 
práticos, o que se pode inferir é que existia uma rede 
de ideias pulverizadas que ganharam espaço graças ao 
momento sócio-histórico.
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 No que tange à disposição das pesquisas por re-
gião e área de concentração, pode-se chegar ao seguin-
te gráfico: 

 Observa-se que as pesquisas se concentram, 
hegemonicamente em programas de pós-graduação 
em Educação no Sul e Sudeste. Afinal, esses foram os 
primeiros a serem criados no Brasil, passando a con-
centrar assim as pesquisas voltadas à dimensão do en-
sino. Esse tipo de organização colaboraria com a cons-
tituição da ideia de que se o interesse do pesquisador 
fosse por algum objeto ou dimensão do conhecimento 
que se filia à escola, este deveria ser tratado pela área 
de educação. 
 
As pesquisas sobre livros didáticos de história na década 

de 1990: entre críticas e multiplicação das pesquisas

 A década de 1990 não ofereceu muitas trans-
formações em relação às anteriores. Manteve-se a aná-
lise de conteúdo como chave para as problemáticas de 
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pesquisas, com raras exceções. Dentre estas pode-se 
abrir destaque às pesquisas sobre a historicidade do 
livro didático de História. Esses trabalhos visavam es-
tabelecer uma conexão do livro didático às pesquisas 
sobre história do livro e da educação. Segundo Galze-
rani, essa perspectiva decorre do contato com autores 
como: “Roger Chartier, Michel de Certeau, Robert Dar-
ton – no que se refere à história do livro; André Cher-
vel, Dominique Júlia, Ivor Goodson, Viñao Frago e [...] 
Alain Choppin – relativamente à história da educação” 
(GALZERANI, 2013, p. 67).
 Uma das obras que inauguram essa perspectiva 
é Livro didático e conhecimento histórico: uma história 
do saber escolar, de Circe Bittencourt, defendida em 
1993, publicada em 2008 com o título de Livro Didá-
tico e saber escolar: 1810-1910. A autora refletiu sobre 
as influências que tal material didático sofreu e quais 
foram as implicações para a sua constituição. Para ela 
a elaboração do livro didático brasileiro foi marca-
da pelas perspectivas de ensino ilustradas europeias, 
principalmente francesa.
 Bittencourt (1993) também argumentou sobre 
a relação estabelecida entre o Estado, seus agentes e o 
livro didático, uma vez que este material foi coadju-
vante na construção do Estado Nacional e do processo 
de formalização do Ensino. Foi por meio do reconhe-
cimento dessa associação que ela constatou os movi-
mentos de transformação dos livros didáticos, levan-
do em conta, inclusive, as práticas desenvolvidas por 
professores e alunos a partir desse material. Concluiu 
que o desenvolvimento do livro didático se deu pari 
passu com as discussões em torno das propostas cur-
riculares, ampliação da rede escolar e das propostas de 
Brasil que se desejava alcançar.
 Embora essa produção seja fundante de uma 
nova abordagem de pesquisa para o livro didático, este 
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não será o quadro comum para a década de 1990. O que 
se processou nas pesquisas foi uma manutenção dos 
trabalhos de análise de conteúdo. Repetiu-se assim a 
mesma fórmula das décadas anteriores, chegando in-
clusive a conclusões similares: os livros didáticos de 
história continham erros ou não apresentavam conte-
údos que os acadêmicos consideravam relevantes. 
 O problema com essas pesquisas é que manti-
veram o tom denuncista, o que implicou em não con-
siderar as especificidades do livro didático de História 
e do conhecimento escolar. Em outras palavras, tan-
genciavam-se as discussões a respeito da formação da 
história escolar e sua relação com o conhecimento de 
ponta produzido pelas agências de formação: univer-
sidades e faculdades.
 Autores como José Alberto Baldissera (1994), 
Kazumi Munakata (1997), na década de 1990, aprofun-
daram as críticas a esse modelo de pesquisa. Para Bal-
dissera, o problema girava em torno do juízo de valor 
que esses trabalhos ofereciam quando se referiam às 
qualidades do livro didático. Sua inferência se dá, muito 
mais, em termos metodológicos do que necessariamen-
te em termos de inovação de pesquisa. Segundo ele,

[...] a esfera semântica do termo qualidade traz 
em si uma atribuição de juízo de valor (julgamen-
to) fundamentado em critérios. Ao que parece, a 
maioria das críticas ao livro didático de História, 
veiculada oralmente ou por escrito, nos últimos 
anos, carece de fundamentação numa análise cri-
teriosa (isto é, com critérios claramente definidos) 
e global (ou seja: critérios abrangendo as diferen-
tes qualidades ou atributos de um livro didático, 
indo além da investigação crítica de um número 
limitado de aspectos) (BALDISSERA, 1994, p. 21).

 A diferença entre a produção de Baldissera e as 
que foram alvos de sua crítica é que aquela não abor-
dou o conteúdo em si mesmo, mas a capacidade de 
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tal material gerar uma aprendizagem significativa. Tal 
perspectiva foi elaborada a partir das teorias do desen-
volvimento de Jean Piaget e da psicologia da educação de 
David Ausubel. Tais autores acreditavam que a aprendi-
zagem se dava por meio de estruturas cognitivas, sendo 
a linguagem a principal forma de aprendizagem. 
 Baldissera concluiu que os livros didáticos 
distorcem os elementos conceituais, principais gera-
dores desse tipo de aprendizagem, assim como não 
oferecem uma justificativa para a aprendizagem dos 
conteúdos. Tais fatores implicavam na não geração 
da aprendizagem defendida por ele. Novamente a pes-
quisa encerrava-se sobre a desqualificação do material 
didático, denunciando a falta.
 Munakata, em sua tese de doutorado, Produzin-
do livros didáticos e paradidáticos, defendida na Ponti-
fícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), em 
1997, afirmou que boa parte das pesquisas que haviam 
sido realizadas em torno dos livros didáticos estavam 
vinculadas à busca de ideologias nesse material e que 
teriam como exemplo Mentiras que parecem verdades, 
obra já mencionada neste texto. Segundo o autor, esse 
foi um processo de “caça às bruxas” em relação ao en-
tulho autoritário.
 Diferente do autor anterior, Munakata foi além 
da crítica à produção precedente, mas avançou sobre 
outras dimensões do livro didático que ainda não ha-
viam sido aprofundadas. Em sua tese, deteve-se à di-
mensão mercadológica do livro didático, refletindo 
sobre os diferentes agentes envolvidos em sua produ-
ção. Esse autor não apenas levou a pesquisa sobre li-
vro didático a outra dimensão, a material, ele também 
desmistificou a produção do livro, atrelada anterior-
mente apenas a autores e editores. 
 Mas o que dizem as pesquisas realizadas nas 
pós-graduações? Observe o quadro a seguir:
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 É possível notar como houve uma multipli-
cação das produções sobre análise de conteúdo, 
mantendo uma recorrência em relação à década 
anterior. Isso não quer dizer que tais produções 
não tenham apresentado mudanças, uma vez que 
é possível observar como os trabalhos relaciona-
dos a essa abordagem passaram a tocar outras te-
máticas como: a representação de minorias, abor-
dagem de conceitos e categorias.
 Muito embora as pesquisas mantenham o 
tom denuncista, já não se tratava apenas de caçar 
ideologias, como nas décadas de 1970/80, mas de 
constatar o tratamento dado pelos livros didáticos 
aos conteúdos e representações de grupos sociais, 
tidos como minorias. Tratava-se de analisar como 
os livros didáticos de História promoviam tais cul-
turas, uma vez que se entendia que estas deveriam 
ser promovidas de forma positiva. Em relação aos 
conteúdos, a abordagem girou em torno da atua-
lização do conhecimento histórico escolar em re-
lação à produção acadêmica. Dito de outra forma, 
era a necessidade de verificar se os livros apresen-
tavam conteúdos substantivos desatualizados ou 
apresentando erros a partir dos conhecimentos 
produzidos nas faculdades de História.
 Assim, é possível afirmar que tal transfor-
mação é bastante tímida, já que se apoiou muito 
mais no desenvolvimento de critérios constituídos, 
a partir do que a academia compreendia como co-
nhecimento histórico correto, do que em reflexões 
epistemológicas sobre o que era o conhecimento 
histórico escolar e suas especificidades. Apesar de 
tal crítica, essas pesquisas foram cruciais para sa-
nar o problema da falta de referenciais que funda-
mentassem os critérios de análise dos livros didáti-
cos de História, apresentado na década anterior.
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 Para Margarida Oliveira (2003), a ênfase das 
pesquisas em relação à análise de conteúdo pro-
moveu um retardo em relação a outras possibili-
dades de pesquisa sobre o livro didático de His-
tória. Segundo ela, a maioria das pesquisas entre 
1970 e 2000 se caracterizaram pela busca da [...] 
“ausência de determinados temas [...], ou até, de 
tratamentos errados de alguns temas ou fatos 
pelos autores de livros didáticos” (2003, p. 129). 
Fato que a levou a denominar esse conjunto de tra-
balhos como historiografia da falta.
 Uma transformação mais profunda nessa 
década foi o início das pesquisas sobre a dimen-
são prática do trabalho com o livro didático de 
História, que possibilitaram que esse material pu-
desse ser observado, não como um material em si 
mesmo, mas a partir de sua lógica relacional que 
envolve professores e os alunos. Representaram, 
também, um primeiro passo para ponderar sobre 
a especificidade do conhecimento escolar e o que 
está envolvido nas relações em sala de aula a par-
tir do trabalho com esse tipo de livro.
 É possível concluir que se passaram duas 
décadas e as pesquisas sobre livros didáticos, em 
grande medida, encontravam-se no mesmo ponto: 
a verificação da qualidade do livro didático a par-
tir dos conteúdos substantivos. Tal fato permite 
afirmar que esse elemento era considerado cen-
tral nas obras didáticas e que por isso mereciam 
tal atenção pela historiografia acadêmica univer-
sitária. Em outras palavras, essa seria a aborda-
gem mais necessária e relevante.
 No que diz respeito à distribuição desses 
programas pode-se observar a seguinte tabela:
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 A tabela permite visualizar que não foram ape-
nas a quantidade de pesquisas que se multiplicou, mas 
também o número de instituições em que as pesquisas 
passaram a ser realizadas, passando de oito para doze, 
um crescimento de 50%. Tal fato pode ser indício da 
multiplicação dos programas de pós-graduação na dé-
cada de 1990, indicando o sucesso de modelo de ensi-
no superior e pesquisa instaurado no Brasil.
 No que tange à concentração desses trabalhos 
por região e área de concentração, o gráfico a seguir é 
esclarecedor:



67

A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO LIVRO DIDÁTICO NO BRASIL

 É somente nessa década que passam a surgir 
trabalhos em que a área de concentração é a mesma 
que a do objeto estudado, História. Essa característica 
pode ser pensada como parte do embate travado en-
tre a pedagogia e uma ala dos profissionais de História 
que defendiam que os aspectos educacionais da disci-
plina deveriam ser tratados como aspectos do conhe-
cimento histórico e não pelas ciências educacionais.
 Outra possibilidade é o surgimento de progra-
mas de pós-graduação em História, demarcando um 
segundo momento da historicidade implantação de 
tal formato de estrutura de produção de pesquisa no 
Brasil. Tal fato serve para explicar o surgimento de 
pesquisas na Região Norte.
 Nota-se também como a região Sul e Sudeste 
lideram a produção nesses temas. Duas das possíveis 
explicações para esse fenômeno poderiam ser a) a pe-
quena quantidade de: programas de pós no Brasil e sua 
b) concentração nas regiões Sul e Sudeste. No entan-
to, para se verificar, com precisão, seria necessário um 
levantamento apurado do surgimento dos programas 
de pós-graduação no Brasil, o que não é do interesse 
deste trabalho. Entretanto, é possível constatar que de 
fato houve a multiplicação de instituições que passa-
ram a trabalhar com o livro didático em programas de 
pós ao longo de toda série estudada, o que dá indícios 
de sua multiplicação.

Os anos 2000 e a multiplicação dos trabalhos 
sobre livros didáticos de história

 Diferente das décadas anteriores, são poucos 
os autores que tentam fazer uma análise das pesqui-
sas realizadas em programas de pós-graduação sobre 
livros didáticos de História realizadas no Brasil nos 
anos 2000. Tal fato decorre da pouca ocorrência de 
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pesquisas que objetivassem estudar o estado das pes-
quisas sobre livros didáticos de história no Brasil. Este 
tipo de estudo é crucial, pois permite que novos pes-
quisadores se situem no campo de pesquisa, uma vez 
que, oferecem sínteses das abordagens que o objeto de 
pesquisa sofreu, evitando repetições.
 Duas produções podem ser apontadas como 
relevantes nesse aspecto, essas foram fundamentais 
para situar a produção de tal período. A dissertação de 
Kênia Moreira, denominada Um mapeamento das pes-
quisas sobre o livro didático de história na região sudeste: 
1980 a 2000. (2006); e o artigo de Flávia Caimi, intitu-
lado O que sabemos (e o que não sabemos) sobre o livro 
didático de História: Estado do conhecimento, tendências 
e perspectivas (2013). Tanto Caimi quanto Moreira par-
tiram dos mesmos objetivos e fontes: a realização de 
um estudo da arte das pesquisas sobre livros didáticos 
a partir das dissertações e teses catalogadas e dispo-
nibilizadas pela Capes, o que torna essas pesquisas se-
melhantes entre si.
 Outro elemento que aproxima esses dois traba-
lhos são as conclusões a que chegaram as duas auto-
ras, concordando que

a) A maioria dos trabalhos foram desenvolvidos a par-
tir da década de 1990;
b) Os primeiros trabalhos tiveram um papel decisivo 
na crítica e transformação do livro didático;
c) Esses foram realizados em pós-graduações de Edu-
cação, aparecendo em menor proporção nos progra-
mas de História;
d) Foram realizados e orientados por mulheres;
e) A partir dos anos 2000 houve um loop na produção, 
chegando a superar, em números, a totalidade das 
pesquisas das décadas anteriores;
f) A análise de conteúdo predominou nas pesquisas 
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sobre livros didáticos de história, perpassando todas 
as décadas analisadas (1970-2000);
g) Apontaram temáticas lacunares na pesquisa sobre 
livro didáticos de História, como por exemplo: pes-
quisas sobre livros didáticos regionais, estudos com-
parados entre livros didáticos e estrangeiros; especifi-
cidade da aprendizagem do conhecimento histórico e 
historiografia do livro didático. 

 Embora tenham os mesmos pontos de partida 
e cheguem a algumas conclusões comuns, os dois tra-
balhos se diferenciam em pelo menos três aspectos: 
1) a abrangência, uma vez que, diferente de Moreira, 
que se deteve às pesquisas realizadas apenas em pós-
-graduações do Sul e Sudeste, Flávia Caimi trabalhou 
com pesquisas realizadas em todo o Brasil; 2) O deta-
lhamento das análises, já que não se espera a mesma 
sistematização de uma dissertação em um artigo; e 
por último, 3) as conclusões, elemento de maior im-
portância para o que se pretende neste tópico. 
 Ainda que o texto de Flavia Caimi seja um arti-
go de quinze páginas, são suas conclusões as que mais 
avançam, indo além das mencionadas anteriormente. 
Esse afastamento se dá na medida em que tal autora 
busca relacionar esse material às diversas relações 
que permeiam o mundo social e que, por sua vez, se 
inscrevem no livro didático de História. Tal fato pode 
ser visto no trecho a seguir, em que a autora analisa a 
multiplicação das pesquisas em torno da temática das 
questões étnico-raciais e pluralidade/diversidade cul-
tural, a partir dos anos 2000. Segundo ela, dá-se pela

[...] centralidade do debate acadêmico atual, das 
políticas educacionais públicas e também dos mo-
vimentos sociais, demonstrando que não são ins-
tancias dissociadas umas das outras; antes, dialo-
gam entre si, produzindo e catalisando demandas, 
transformando-as em novos conhecimentos e, 
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principalmente, apontando novos conceitos e va-
lores que refletem na sociedade, gerando novas 
necessidades, e assim sucessivamente (CAIMI, 
2013, p. 43).

 Para ela, essas relações podem ser exemplificadas 
na multiplicação dos trabalhos realizados após a pro-
mulgação das leis 10.639, de 2003, e 11.645, de 2008, 
que tornaram obrigatório o ensino de história e cultu-
ra indígena e afro-brasileira. Caimi ainda afirma que as 
pesquisas sobre livros didáticos, paulatinamente, opta-
ram por julgamentos menos extremados ao livro didáti-
co. Em outras palavras, as pesquisas não tratavam mais 
de repudiar o livro didático em sua totalidade, mas re-
conheceram seus avanços, assim como constataram o 
que ainda era necessário melhorar. É nesse sentido que 
tal autora compreende que as pesquisas sobre análise 
de conteúdo ainda são necessárias, funcionando como 
controle de qualidade dessa produção.
 A tabela a seguir demonstra como as pesquisas 
nos anos 2000 se processaram:
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 É necessário concordar com Caimi (2013) e Mo-
reira (2006) quando mencionaram, em seus trabalhos, 
que os anos 2000 assistiram a uma multiplicação das 
produções sobre o livro didático de história. Em temos 
percentuais, esse crescimento equivale a 383,3%. Des-
sa maneira, é possível afirmar que essa década marca 
a consolidação do livro didático enquanto objeto de 
pesquisa reconhecido e legítimo, característica atesta-
da por tal proliferação de pesquisas.
 Tal elevação no número de pesquisas sinali-
zou para transformações como a ampliação do nú-
mero de temáticas de pesquisas. Essa transforma-
ção acenou para abordagens como: História Escolar/
História da Educação, Historiografia e Produção do 
livro didático. Houve também o surgimento de no-
vas sub-temáticas ligadas à análise de conteúdo, a 
saber: minorias e representações, linguagens/didá-
tica, cidadania, conceitos e categorias, concepções 
de História no e do LDH. Tal fato significa que, ape-
sar de se trabalhar a partir de uma mesma aborda-
gem de produção, tais pesquisas atentaram à diver-
sidade de elementos que compõem o livro didático 
de História: imagens, exercícios, conteúdos subs-
tantivos, boxes, entre outros.
 Em síntese, nos anos 2000, houve poucas 
transformações em relação às pesquisas sobre o livro 
didático de História uma vez que novos temas pas-
saram a ser submetidos a antigas abordagens meto-
dológicas de pesquisas. As transformações mais mar-
cantes estão vinculadas ao crescimento exponencial 
e à construção de pesquisas que se voltaram ao mape-
amento das pesquisas já realizadas sobre esse mate-
rial. Essa última mudança permite inferir que houve 
uma tomada de consciência em relação à construção 
de um objeto de pesquisa, o livro didático de história, 
ao longo das últimas três décadas. 
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 Quando se pensa na divisão dessas pesquisas 
por instituição, é possível visualizar a seguinte tabela:

 Novamente é possível perceber que existe uma 
dispersão dos trabalhos por universidades, reiterando 
a afirmação de que se as abordagens em relação ao li-
vro didático seguem uma mesma forma, não se deve 
à filiação de tais trabalhos a uma única orientação 
que induzisse a mesma orientação teórica. O que se 
processa é a existência de um fluxo de ideias que es-
tão na base da forma de observar o livro didático. Isso 
não quer dizer que novas formas de pesquisas e abor-
dagens não possam surgir, como já apresentado, mas 
que são resultado de um esforço congnitivo que envol-
ve a superação de um formato de pesquisa já consoli-
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dado e difundido no espaço escolar, indicando assim a 
existência de resistência.8 
 Quando se distribui essas pesquisas por região 
e área de concentração dos programas a que estão fi-
liadas é possível observar o seguinte gráfico:

 Pode-se observar que as pesquisas passam a se 
disseminar em todas as regiões, indicando a irradiação 
das pesquisas para novas universidades. No entanto, 
marca-se novamente a hegemonia de tais produções 
na região Sudeste, com expressiva quantidade de pro-
duções, seguido pela região Sul. Estas foram aponta-
das, desde a primeira década, como o espaço onde es-
sas produções se originaram e de onde se difundiram.
 Novamente percebe-se a concentração das pes-
quisas em programas de pós-graduação em Educação, 
indicando a consolidação da tendência de tratar-se os 
aspectos didáticos, os saberes disciplinares, no caso, 

⁸ Tal aspecto foi ressaltado na pesquisa de monografia realizada pelo pre-
sente autor, defendida na graduação em História da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN) no segundo semestre de 2016, intitulada 
“As produções sobre livros didáticos de História no Brasil: Um estudo sobre 
as pesquisas de Análise de conteúdo entre as décadas de 1970 e 2010”.
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História, através da educação e não de sua própria 
didática, apresentada aqui a partir da acepção alemã 
apresentada por Saddi (2010; 2012; 2014)

A pesquisa sobre os livros didáticos 
de história entre 2011 e 2013

 
 Se os anos 2000 possuem poucos trabalhos que 
analisam o estado da arte das pesquisas sobre o livro 
didático de história, os anos subsequentes estudados 
daqui em diante não possuem nenhuma análise siste-
mática. Tal fato torna as discussões a seguir inéditas, 
assim como correspondem a uma atualização das pes-
quisas realizadas por Moreira e Caimi, citadas em aná-
lises anteriores.
 Dessa maneira, para a realização do mapea-
mento das pesquisas realizadas entre 2010 e 2013, 
optou-se por abordar os dados a partir das mesmas 
indagações que as autoras citadas realizaram em 
suas pesquisas, a saber: quais são as instituições 
que têm acolhido pesquisas sobre o LDH? São feitas 
em programas de Educação ou História? Quais mu-
danças e permanências esta década apresenta em 
relação às anteriores?
 Em termos institucionais, as pesquisas sobre 
esse material deram-se de forma bastante pulveriza-
da, como demonstra o quadro a seguir: 
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 Esse dado é relevante, pois permite inferir que 
houve um crescimento do número de instituições que 
passaram a terem em seus quadros pesquisas sobre li-
vros didáticos, ao mesmo tempo em quem apresenta a 
não existência de uma concentração dos trabalhos em 
uma única instituição. A não existência desse agluti-
namento permite afirmar que não houve um alinha-
mento das pesquisas em torno de uma única concep-
ção teórica da produção. 
 Em outras palavras, a heterogeneidade das ins-
tituições implicaria, por sua vez, na possibilidade do 
desenvolvimento de novas possibilidades de pesquisa. 
No entanto, ao analisar as produções, estas acabaram 
se filiando, em sua maioria, a uma mesma abordagem, 
a análise de conteúdo, como em todas as outras déca-
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das apresentadas. Em termos percentuais, 59,5% des-
sas pesquisas estão voltadas para análise de conteúdo, 
ao passo que os outros 40,5% estão divididos entre ou-
tras seis temáticas. 
 O que autoriza afirmar que existe uma circula-
ridade de ideias que perpassam o espaço escolar e que 
são apropriadas, no que tange a pesquisa acadêmica. 
Ao mesmo tempo esse fato indicaria a valorização 
dessas pesquisas aos conteúdos substantivos, toma-
dos por essas pesquisas como a centralidade do pro-
cesso de ensino-aprendizagem da História. Em outras 
palavras, a ideia de que o papel central da história es-
colar seria o ensino de conteúdos produzidos através 
do método histórico. 
 Embora as pesquisas estejam distribuídas por 
todo Brasil, é possível notar como algumas institui-
ções têm concentrado um número maior de trabalhos. 
Esse é o caso da Universidade Federal de Sergipe (UFS), 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e Universida-
de Estadual de Londrina (UEL). Das três universidades 
apontadas, duas delas se encontram no Nordeste, e 
possuem, em seus programas de pós-graduação, li-
nhas de pesquisa sobre Ensino de História. Nesse sen-
tido, essa região não pode mais ser desconsiderada em 
estudos historiográficos sobre as pesquisas relaciona-
das aos livros didáticos de História, como fez Moreira 
(2006) em sua dissertação, que considerou que, como 
a maioria das pesquisas se encontravam no eixo Sul/
Sudeste, estudá-lo seria o suficiente para dar conta da 
diversidade de abordagens de pesquisas sobre o LDH. 
 Mas em que áreas do conhecimento esses traba-
lhos têm sido agregados? O gráfico a seguir demonstra 
a distribuição dos trabalhos sobre LDHs por região e 
área de concentração do programa:



80

JANDSON BERNARDO SOARES 

 É possível verificar que há uma manutenção 
das pesquisas em pós-graduações em Educação. Tal 
fato, por sua vez, denota a permanência da dicoto-
mia pesquisa/ensino enquanto tradição orientadora 
das pesquisas sobre livros didáticos de história. É a 
partir dessa perspectiva classificatória que muitos 
pesquisadores continuam a pensar que os proble-
mas de pesquisa relacionados a questões educacio-
nais não podem ser tratados pela ciência de referên-
cia, e sim pela Pedagogia.
  O quadro a seguir demonstra a relação dos tra-
balhos realizados entre 2011 e 2013.
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 É possível perceber, a partir desses dados, que 
houve uma manutenção da liderança das pesquisas de 
análise de conteúdo, repetindo o mesmo quadro das 
décadas anteriores, com uma única exceção, o apareci-
mento de trabalhos que trataram da juventude como 
agente social a ser observado nos livros didáticos. Ou 
seja, apesar de se investir em uma mesma abordagem, 
esta não é estática, nem foi esgotada, admitindo as-
sim, novas pesquisas.
 O ensejo de criticar essa manutenção está em 
dois aspectos. O primeiro é da inobservância de outras 
possibilidades de trabalho com o LDH, optando pelos 
aspectos que são mais aparentes, os conteúdos subs-
tantivos. O segundo decorre do primeiro, uma vez que 
a concepção que se tem em relação ao livro é que este 
deve ser uma atualização instantânea dos conheci-
mentos produzidos na academia. Essa concepção im-
plica na negação da excepcionalidade do conhecimen-
to escolar, e por tabela, da produção didática. 
 Nota-se também o aparecimento de duas no-
vas temáticas de pesquisa: a) Avaliação do livro didá-
tico/PNLD e b) Didática da História. O interesse pela 
avaliação do PNLD pode ser inferido por, pelo menos, 
três hipóteses: a primeira é o papel que esse programa 
adquiriu na melhoria da qualidade e do livro didáti-
co. Segundo Margarida Oliveira (2013a), foi a partir de 
2004, com a criação dos editais do PNLD, que se esta-
beleceram critérios mínimos, de caráter público, para 
aquisição dos livros didáticos, que se dividiram em co-
muns, compreendendo o que todo livro didático deve 
ter; e critérios específicos, ligados à especificidade de 
cada campo disciplinar (Português, Ciências, História, 
Geografia, Língua Estrangeira Moderna, Artes etc.). 
 Tais documentos, ainda segundo Oliveira, parti-
ram das discussões estabelecidas no documento Reco-
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mendações para uma Política Pública de Livros Didáticos, 
publicado em 2001. Tal produção representou um mo-
mento de reflexão sobre como a política do livro didático, 
a partir do PNLD, vinha sendo desenvolvida. Essa publi-
cação representou um primeiro esforço em complexifi-
car os critérios de qualificação dos livros didáticos, es-
tabelecidos em 1994 através do documento Definição de 
Critérios para Avaliação dos Livros Didáticos – Português, 
Matemática, Estudos Sociais e Ciências/ 1 ª a 4 ª.
 Embora os Editais sejam pouco conhecidos e 
estudados entre os pesquisadores, seus resultados 
foram latentes, uma vez que, implicaram na refor-
mulação do livro didático após 2004. Esse momento 
marcou o que ambos os documentos, anteriormente 
citados, chamaram de necessidade do Estado brasilei-
ro em exercer sua função de consumidor, apontando 
demandas e exigindo dos produtores de livros didáti-
cos um material de qualidade. 
 A segunda seria a transformação do Programa 
Nacional do Livro Didático em uma política de Esta-
do, no ano de 20109. Esse argumento se torna plausí-
⁹ Esse processo se deu por meio do Decreto n° 7.084, de janeiro de 2010, à 
época sancionado pelo ministro da educação Fernando Haddad e pelo pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva, que define o papel do Programa como: 
“prover as escolas de educação básica pública das redes federal, estaduais, 
municipais e do Distrito Federal de obras didáticas, pedagógicas e literá-
rias, bem como de outros materiais de apoio à prática educativa, de forma 
sistemática, regular e gratuita” (BRASIL, 2010), sendo seu objetivo garantir 
acesso a esse tipo de material e melhoria na qualidade da educação, forma-
ção dos professores e livro didático. Para além desses aspectos, formaliza as 
diretrizes que o programa deve seguir: “I – respeito ao pluralismo de ideias 
e concepções pedagógicas; II – respeito às diversidades sociais, culturais e 
regionais; III – respeito à autonomia pedagógica dos estabelecimentos de 
ensino; IV – respeito à liberdade e o apreço à tolerância; e V – garantia de 
isonomia, transparência e publicidade nos processos de avaliação, seleção 
e aquisição das obras” (BRASIL, 2010), estas claramente voltadas para o es-
tabelecimento de um ensino democrático. A relevância desse documento 
para a política do livro didático está na formalização de três elementos: 1) 
os agentes envolvidos e o papel de cada um desses em tal processo; 2) a ins-
tituição das etapas de avaliação e a quem estas competem; e, por último, 
3) de onde provêm os recursos para viabilizar a execução desse programa. 
Levado às devidas proporções, esse decreto assegura a estrutura necessá-
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vel quando se observa os picos de produção acadêmica 
após a promulgação de leis que, de certa forma, tocam 
a produção de livros didáticos. Um exemplo desse tipo 
de implicação é a multiplicação de teses e dissertações 
que relacionam o livro didático de História à temática 
indígena e afro-brasileira após a promulgação da lei 
10639 de 2003 e 11.645 de 2008, ambas já menciona-
das anteriormente. 
 Se a década de 1990 apresentou apenas um tra-
balho que tratou da temática indígena e dois da afro-
-brasileira, após 2003, assistiu-se, respectivamente, à 
produção de cinco e sete dissertações. O mesmo ocor-
re pós-2008 em que se apresentou, para cada uma das 
duas temáticas, quatro dissertações e uma tese para o 
caso da temática afro-brasileira. Tal fato indica a mul-
tiplicação de pesquisas após mudanças legislativas 
que, de certa maneira, tocavam o espaço escolar. Por 
sua vez, também possibilitou inferir que as pesquisas 
sobre o livro didático de História são induzidas por 
movimentos cotidianos da sociedade em sua relação 
com o campo educacional.
 A terceira e última hipótese a ser considerada 
é o grande montante de recursos públicos investidos 
nesse programa. Como pode ser visto na tabela a se-
guir fornecida pelo Fundo Nacional da Educação e 
Desenvolvimento (FNDE), responsável pelo financia-
mento deste programa:

ria para a execução do PNLD, assim como a transparência dessa política.
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 É possível observar como os gastos variaram 
entre 400 e 800 milhões apenas para o ensino fun-
damental entre 2003 e 2012, que podem ser amplia-
dos ao levar-se em conta a produção adquirida que se 
destina à Educação do Campo, Educação de Jovens e 
Adultos: Ensino Fundamental e Médio (EJA) e Progra-
ma Brasil Alfabetizado (PBA). A somatória desses re-
cursos atinge facilmente a casa dos bilhões. Números 
que, com as políticas de transparência de incentivo à 
fiscalização pública, formuladas pelo Estado brasilei-
ro, chamam atenção da sociedade civil em seus diver-
sos segmentos, estimulando a pesquisa.10

 Os trabalhos ligados ao que se classificou como 
didática da história, decorrem do contato dos pesqui-
sadores brasileiros com a Didática da História Alemã. 
O surgimento dessa temática de pesquisa representa 
uma primeira leva de produções sistemáticas que de-
10 Esses investimentos estão intimamente ligados a expansão do ensino, 
de modo que quanto mais o sistema educacional cresce, maiores são os 
investimentos na compra e distribuição de livros didáticos. Essa ligação 
intrínseca pode ser observada tanto em nível nacional, como foi apresen-
tada por Circe Bittencourt (2008), quanto internacional, como elencou 
Alain Choppin (2002).
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rivaram do amadurecimento das leituras e apropria-
ções das obras vinculadas a essa corrente teórica. Tal 
fato permite afirmar que a história das pesquisas so-
bre LDHs no Brasil está, de certa forma, atrelada ao 
contato com pesquisas e teorias disseminadas no ce-
nário internacional e que são reapropriadas a partir 
das necessidades do cenário nacional.
 Apesar de apontarem para novas direções, as 
pesquisas sobre o livro didático de História ainda ca-
recem muito de novos investimentos, principalmente 
no que tange às pesquisas sobre: a) historiografia das 
pesquisas sobre livros didáticos de História, b) usos e 
c) produção do livro didático. 
 É de imediata necessidade a construção de 
pesquisas que atentem para o estudo das produções 
sobre os livros didáticos de História. Tal fato possibi-
litaria vislumbrar, não apenas um quadro temático 
de investigações, mas entender a historicidade desse 
campo. Caminho que se delinearia por meio da iden-
tificação e compreensão da relação entre as principais 
tendências teóricas, os marcos temporais constituí-
dos, as abordagens imprimidas ao objeto de pesquisa 
e o contexto sócio-histórico de produção. Esse tipo de 
análise pode ser encontrado de forma dispersa para 
as primeiras três décadas analisadas (1970,1980 e 
1990), tornando-se mais lacunares no que se refere 
aos últimos 15 anos. 
 As temáticas sobre uso e produção são as mais 
promissoras, já que possibilitam refletir sobre o livro 
didático de História a partir de uma lógica relacional 
com aqueles que o produzem e os que os utilizam, seja 
para pesquisa acadêmica, consulta ou para o ensino. 
Estudos desse tipo autorizariam o desenvolvimen-
to de análises a respeito da especificidade do conhe-
cimento escolar e de sua produção. Entende-se aqui 
que esse conhecimento vai além da mera transposição 
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de conhecimentos acadêmicos para o espaço escolar, 
obedecendo a outras lógicas de produção com seus 
próprios objetivos, estratégias e métodos.
 As pesquisas sobre LDHs também são carentes 
de produções que analisem como tem sido definido o 
livro didático de História. Em outras palavras, é neces-
sário fomentar trabalhos que atentem para o mapea-
mento das características que foram atribuídas a esse 
material ao longo dos três últimos séculos. Levada às 
devidas proporções, uma análise desse tipo proporcio-
naria a reflexão a respeito de a) funções, b) formas e 
c) usos conferidos ao conhecimento histórico escolar, 
valorizando este a partir de sua especificidade, seja em 
relação ao caráter epistemológico desse conhecimen-
to, seja na sua relação com o contexto sócio-histórico 
em que se processa.
 O não desenvolvimento de tal reflexão cris-
talizou um formato generalizante de definição para 
o livro didático. O trecho a seguir é sintomático em 
relação a isso:

Entendo que o livro didático insere-se nesses dois 
momentos: prescrição e ação. O primeiro refere-se 
à sua elaboração, produção e comercialização, que 
seguem as propostas do currículo oficial, ao mes-
mo tempo em que influem sobre ele. Ou seja, o li-
vro didático torna-se não somente o veículo de di-
vulgação das orientações prescritas pelo currículo 
oficial como institui práticas de seleção de saberes 
e sua transformação em conteúdos ensináveis, 
que passam a ser contemplados e assumidos por 
elaboradores de currículos e programas. [...]
No segundo momento, o da ação, levo em conside-
ração que o professor utiliza o livro didático na se-
leção do conteúdo a ensinar, no desenvolvimento 
de suas aulas e na avaliação da aprendizagem, in-
troduzindo-lhe modificações, reelaborando suas 
informações, associando-o a outros recursos. Des-
sa forma, na organização do trabalho pedagógico, 
o livro didático não se restringe ao papel de “guia” 
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curricular: mesmo nos casos em que constitui a 
principal referência para a definição do conteúdo, 
ele está menos para prescrição e mais para um dos 
recursos utilizados pelo professor. (ARAUJO, 2001 
apud MOREIRA, 2006, p. 24).

 As duas dimensões apontadas na citação ante-
rior podem ser traduzidas no par didática/disciplina 
de conteúdo. A primeira trata de características ma-
teriais e pedagógicas, enfatizando os métodos e téc-
nicas de ensino, em outras palavras, a orientação das 
práticas do professor. A segunda se refere ao conteúdo 
substantivo que o livro didático toma como referên-
cia: Português, Matemática, Ciências, História e Geo-
grafia. Em outras palavras, o livro didático de História 
é o livro que possui características didáticas (formas 
de ensinar) e que tem como conteúdo um saber disci-
plinar escolar, para o presente trabalho, a História.
 Tal separação pode ser entendida como reflexo 
da dicotomia ensino/pesquisa, já apontada em diver-
sos momentos deste capítulo, para recordar: seja no 
estabelecimento da relação entre graduação e pós-
-graduação, entre saber escolar e saber universitário e, 
nesse ponto, na definição do livro didático de História. 
Assim, é necessário considerar essa dicotomia como 
um dos princípios que norteiam o espaço escolar bra-
sileiro, funcionando como orientador de ações e re-
presentações. Por sua vez, essa dicotomia está incor-
porada ao que se definiu neste trabalho como cultura 
escolar, elemento que permite que os diversos agentes 
sociais que a vivenciam, apesar de suas subjetividades 
e diferenças, relacionem-se entre si.
 É a fim de superar essa distinção entre pes-
quisa e ensino, no entendimento do livro didático de 
História e do conhecimento histórico escolar, que o 
próximo capítulo se desenvolve. Para isso, esses dois 
elementos se tornarão parte de um mesmo proces-
so, a formação do conhecimento histórico escolar 
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brasileiro, levando em conta suas formas, funções 
e usos. Dito de outra forma, trata-se de explorar a 
historicidade e a relação entre dimensões do mundo 
social: a cultura histórica e a cultura escolar.
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O ESPAÇO ESCOLAR E A DISCIPLINARIZAÇÃO DE UMA 
PRÁTICA SOCIAL: A CONSTITUIÇÃO DE CRITÉRIOS 

DE QUALIDADE PARA O LIVRO DIDÁTICO DE 
HISTÓRIA (1994-2001)

O livro didático e de história sob avaliação: o espaço 
escolar e a constituição de critérios de qualidade por 

meio do pnld (1994-2001)

 Como foram definidas as características que os 
livros didáticos têm no Brasil, após a criação do PNLD? 
Como os agentes sociais praticaram o espaço escolar1 
no momento de tal elaboração? Como localizar tais 
movimentos? Essas perguntas podem ser respondi-
¹ Sempre que tratar-se nesta pesquisa da categoria espaço escolar, estamos 
nos referindo ao conjunto de relações estabelecidas por agentes sociais, 
através da mobilização de signos, significados e significantes que estão na 
base da formação do ensino formal e que orientam e tornam possíveis as 
suas ações em tal espacialidade e que, ao mesmo tempo, a compõe. Em ou-
tras palavras, funcionam como linguagem que viabiliza e torna possível o 
agir de acordo com tais elementos preestabelecidos pelo grupo e necessá-
rios para pertencer a ele. Dessa maneira, tal espacialidade tem suas fron-
teiras traçadas ao estabelecer o que é viável ou permitido e o que não é. Essa 
espacialidade deve ser entendida como possuidora de uma historicidade, 
marcada pela bricolagem de elementos que conectam camadas de passado, 
presente e projeções de futuro.

C A P I T U L O  2
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das através do estudo dos vestígios que orientaram 
essa produção na década de 1990, momento em que 
houve os primeiros esforços em tal direção. Em outras 
palavras, a análise dos documentos que tiveram como 
fim disciplinar a produção de livros didáticos no espa-
ço escolar brasileiro.
 Michel de Certeau (2013) afirma que alguns 
espaços são marcados por uma economia escritu-
rística2, ou seja, possuem uma dimensão escrita 
que possibilita seu ordenamento, assim como se 
constitui em ferramenta para as agentes que dele 
partilham, uma vez que servem de referenciais 
para as ações em tal espacialidade. Nesse sentido, 
afirma que as produções ligadas a essa economia 
acumulam, em suas sedimentações, práticas, pro-
cedimentos, operações, mas também tensões, lu-
tas, contratos, no geral, marcas das relações esta-

² Certeau (2013) dedica um capítulo inteiro de sua obra para tratar desse 
aspecto. A economia escriturística é apresentada como a relação entre a 
língua falada (enquanto prática social) e a língua escrita (enquanto prática 
social normatizada). Seu estudo leva em conta sua historicidade, regras e 
instrumentos. Em outras palavras, trata-se de pensar a dimensão da escri-
ta enquanto prática que institui um campo (a língua e a escritura), deli-
mitando um campo e sua exterioridade (a oralidade, a palavra) e que, por-
tanto, exerce um poder sobre a segunda, indicando assim seus indícios de 
economia, esta que seria para ele capitalista e conquistadora, como pode 
ser visto no trecho a seguir: “Para que a lei se escreve sobre os corpos, deve 
haver um aparelho que mediatize a relação de uma com os outros. Desde 
os instrumentos de escarificação, de tatuagem e da iniciação primitiva até 
aos instrumentos de justiça, existem instrumentos para trabalhar o corpo. 
Ontem, o punhal de sílex ou a agulha. Hoje, a aparelhagem que vai desde o 
cassetete do policial até as algemas e ao box do acusado. Esses instrumen-
tos compõem uma série de objetos destinados a gravar a força da lei sobre 
o seu súdito, tatuá-lo para fazer dele uma demonstração da regra, produzir 
uma ‘cópia’ que torne a norma legível. Essa série forma um ponto inter-
mediário: ela debrua o direito (ela o arma) e visa a carne (para marca-la). 
Fronteira ofensiva, ela organiza o espaço social: separa o texto e o corpo, 
mas também os articula, permitindo os gestos que farão da ‘ficção textual’ 
o modelo reproduzido e realizado pelo corpo” (p. 211). Dito de outra forma, 
em uma espacialidade que possui economia escriturística, esta se confi-
gura enquanto ferramenta de intervenção a ser mobilizada de acordo com 
suas regras preestabelecidas e as intenções dos agentes, se configurando 
enquanto práticas do espaço.
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belecidas entre os agentes que o compõem, como 
pode ser visto no trecho a seguir:

Como os utensílios, os provérbios ou outros dis-
cursos, são marcados por usos; apresentam à ana-
lise as marcas de atos ou procedimentos de enun-
ciação; significam operações de que foram objeto, 
operações relativas a situações e encaráveis como 
modalizações conjunturais do enunciado ou da 
prática; de modo mais lato, indicam portanto, 
uma historicidade social na qual os sistemas de 
representações ou os procedimentos de fabricação 
não aparecem mais como quadros normativos, 
mas como instrumentos manipuláveis por usuá-
rios (CERTEAU, 2013, p. 78).

 Assim, é em busca de tal historicidade so-
cial que este trabalho se coloca daqui por diante. 
Dessa maneira, analisaremos nesse capítulo dois 
documentos que fazem parte dessa economia es-
criturística: Definições de Critérios para Avaliação 
dos Livros Didáticos – Português, Matemática, Estu-
dos Sociais e Ciências/ 1ª a 4ª (1994) e Recomenda-
ções para uma política pública dos Livros Didáticos 
(2001). Eles serão tomados como práticas do es-
paço escolar, portadores de signos, significados, 
significantes e de seus usos, assim como estru-
turadores de táticas e estratégias. São ao mesmo 
tempo produto e produtores do espaço escolar, 
guardando em si as marcas daquele. 
 Tais documentos se encontram na base da 
constituição de parâmetros de avaliação de livros di-
dáticos no Brasil e, por sua vez, orientam sua produ-
ção. Correspondem também ao que pode ser aponta-
do como uma segunda e terceira fase do PNLD, tendo 
em vista que a primeira é a sua instituição, em 1985, 
através do Decreto 91.542, de 19 de agosto de 1985; 
a segunda, a elaboração de parâmetros iniciais, em 
1993; a terceira, com a avaliação dos resultados de-
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correntes da fase anterior, assim como a proposição, 
em 2001, do que o livro didático deveria ser no iní-
cio o século XXI para a realidade brasileira.
 A visibilidade dada a essas fontes seguirá 
as recomendações de Certeau (2013), entendendo 
que os discursos não são mortos e estáticos, “[...] 
eles produzem efeitos, não objetos. É narração, não 
descrição. É uma arte do dizer” (p. 142). Partindo 
desse ponto, os documentos apresentados passam 
a ser vistos como práticas do espaço escolar que, 
por sua vez, possuem uma linguagem e uma for-
ma escriturística própria, que não se limita em si 
mesma, mas tem como função a produção de um 
ordenamento, uma ação sobre as práticas sociais 
em tal espacialidade. 
 Vale salientar que esse processo de discipli-
narização não implica dizer que os objetos produ-
zidos pela prática social serão exatamente o que o 
discurso delimita, uma vez que é necessário levar 
em conta as táticas e estratégias utilizadas pelos di-
versos agentes sociais em sua produção. Em outras 
palavras, os documentos não geram controle sobre 
a produção, mas evocam dimensões normativas das 
práticas do espaço escolar.
 Essas práticas, assim como toda prática de es-
paço, segundo Certeau (2004), mobilizam três mo-
dalidades: a) aléticas, pertence à ordem do que pode 
ser considerado possível ou impossível; b) deônticas, 
dizem respeito a ordem do proibido e obrigatório; 
e por último, c) epistêmicas, trata-se da dimensão 
certo, errado, excluído e contestável. Embora apon-
tadas de forma separada, essas dimensões podem 
ser observadas ao longo dos documentos propostos, 
na medida em que eles delimitam o que é o livro di-
dático e a educação no Brasil.



96

JANDSON BERNARDO SOARES 

É caminhando que se constrói o caminho3: 
elaborando ferramentas metodológicas4

 Foram elencados oito aspectos, a serem selecio-
nados e analisados nas fontes. Essa escolha decorreu 
de uma leitura exploratória da fonte que, através de 
sua própria organização interna, forneceu possibili-
dades de recorte e análise a partir do problema men-
cionado no início do capítulo. 
 Essas características foram divididas em 
duas categorias: 1) estratégias de escrita dizem 
respeito à composição do documento e como cada 
parte se relaciona para formar um todo; e 2) espaço 
escolar idealizado refere-se às características ideo-
lógicas do material5. O primeiro conjunto dividiu-se 
em quatro aspectos, enquanto o segundo dividiu-se 
em cinco aspectos. Essa separação tem apenas fins 
metodológicos. Na prática, as dimensões estão inti-
mamente relacionadas e revelam a organização do 
espaço escolar e a forma que se dá a construção de 
sua economia escriturística, em outras palavras, a 
forma que se constitui a linguagem que permite a 
relação entre os agentes no espaço

³ Citação indireta à música Enquanto houver sol, de composição de Sergio 
Brito e interpretada pelos Titãs.
⁴ Pensar ferramentas metodológicas de trabalho é sempre um proces-
so artesanal que envolve muitos ir e vir. Tal fato se deve à relação que o 
processo de criação desses mecanismos guarda com as especificidades 
das fontes trabalhadas pelo Historiador. Embora se tenha partido de uma 
metodologia preestabelecida, a análise de conteúdo proposta por Bardin 
(1977) ofereceu apenas diretrizes, exigindo que, através do contato com 
a bibliografia especializada (a respeito do livro didático e dos documentos 
que o fundamentam); com as fontes abordadas, a saber: pesquisas realiza-
das em programas de pós-graduação, Definições de Critérios para Avaliação 
dos Livros Didáticos (1994) Recomendações para uma política pública dos Li-
vros Didáticos (2001) e os Editais do PNLD, das edições 2004 a 2016 (2001-
2013); refletidos nos primeiros momentos de caminhada da pesquisa, que 
se pode produzir todo o arranjo metodológico apresentado como caminho 
para alcançar os resultados apresentados.
⁵ Ideologia aqui é apresentada em seu sentido fraco. Ver nota 10.
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 No primeiro elencou-se os seguintes aspectos:

a) Redes documentais: tratam dos documentos ofi-
ciais citados e quais funções exercem no contexto de 
uso;
b) Uso de sentenças negativas: Trata da análise das si-
tuações em que se utilizou de frases na negativa para 
indicação de algum tipo de característica do livro di-
dático;
c) Características neoliberais: dizem respeito às mar-
cas na escrita em que se apresentam características 
econômicas à dimensão educacional, como: autono-
mia, desregulamentação, descentralização.
d) Objetivos dos documentos: Buscou-se analisar as 
menções explícitas à função do documento, revelando 
assim a demanda para a qual o material foi produzido.
 Já no segundo, foram acondicionados os aspec-
tos voltados à compreensão do espaço escolar no que diz 
respeito à dimensão relacional que o constitui. São eles:

a) Concepção de educação: elencou-se as característi-
cas que indicavam a definição e a função da educação. 
b) Concepção de homem e sociedade: levantou-se as 
dimensões que tratavam da definição de homem, as-
sim como das suas competências e habilidades. 
c) Concepção de livro didático: Selecionou-se as defini-
ções e aspectos relacionados ao livro didático em termos 
gerais, que se desenrolou em torno de quatro perguntas 
específicas que estiveram presentes na ferramenta de 
pesquisa: o que é e qual a função do livro didático, o que 
o PNLD considera como inviável ao livro (critério de ex-
clusão), o que ele aponta como constituidor de qualidade 
para tal material (critérios classificatórios/qualificató-
rios), assim como as menções indiretas.
d) Concepção de História: foram elencados as defini-
ções, aspectos e atribuições concedidas ao conheci-
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mento histórico, levando em conta assim dimensões 
da ciência especializada, do ensino de história e co-
muns a ambos;
e) Concepção de livro didático de História: selecionou-
-se as características elencadas para o livro didático 
de História; essa questão também se desenrolou em 
torno de três perguntas: Quais as características ina-
ceitáveis aos livros didáticos de História (critérios eli-
minatórios), quais as características que lhe conferem 
qualidade (critérios classificatórios/qualificatórios)?

 A cada uma dessas questões foi atribuído um 
código para que se pudesse, através de um processo 
de marcação nos documentos, localizar cada uma 
das informações a que se referiam. Tal fato permi-
tiu uma rápida busca no momento de retorno às 
fontes, principalmente na conferência de informa-
ções e escrita do texto.
 A partir desses elementos chegou-se à seguinte 
ferramenta metodológica:

Quadro 5 – Ferramenta de análise de conteúdo 
utilizada para análise das fontes
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 Para cada documento foi utilizada uma tabela e 
em um momento posterior os dados foram apreciados 
a fim de proporcionar um trabalho comparativo e pro-
duzir inferências.

Espaço escolar mobilizado: construindo parâmetros 
de qualidade para o livro didático e de história

 O primeiro documento, Definições de Critérios 
para Avaliação dos Livros Didáticos – Português, Mate-
mática, Estudos Sociais e Ciências/ 1ª a 4ª, foi idealiza-
do em 1993 e publicado em 1994 pelo Ministério da 
Educação (MEC) em parceria com as Secretarias de 
Educação (SECs) e a Organização das Nações Unidas 
para Educação, Ciência e Cultura (Unesco). Sua produ-
ção teve como base de análise os livros didáticos mais 
adotados, de cada disciplina escolar, em 1991.
 Esse documento possui 376 páginas, sendo, em 
média, 90% dessas compostas por documentos que 
resultaram diretamente do processo de avaliação, a 
saber, fichas de análise e textos analíticos referentes 
a cada disciplina escolar. Tal estudo foi realizado por 
grupos de trabalho que prestaram assessoria ao MEC. 
 O documento é composto por: a) Apresentação, 
b) Introdução, c) Avaliação específica de cada área, d) 
Apêndices, anexos e, por último, e) Conclusões e reco-
mendações. Na apresentação desenvolveu-se um breve 
histórico do PNLD, situando-o como um dos momen-
tos em que o Estado brasileiro se colocou como dire-
cionador de uma política pública em relação a esse 
material. Segundo tal escrito, esse programa é um 
marco na relação entre Estado, professores, alunos e 
produtores de livros didáticos, uma vez que garantiu 
a acessibilidade a esse material e deixou sua escolha 
a cargo do professor. Ao mesmo tempo, instituiu a 
construção de parâmetros de qualidade e aquisição. 
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 A Introdução trouxe à discussão a elaboração de 
critérios comuns a áreas envolvidas. São eles:

a) projeto gráfico editorial – verificou-se se as imagens 
estavam relacionadas ao texto, assim como os aspec-
tos ideológicos que estavam presentes nesse material 
e sua legibilidade;
b) abordagem do tema – verificou-se se os textos, 
orientações e atividades possibilitavam o desenvol-
vimento dos conceitos de tempo, espaço e relações 
sociais, assim como se explorava a realidade vivida, a 
ampliação da dimensão espaço-temporal, a integra-
ção dos conceitos de História e Geografia; se os temas 
tocavam as realidades locais, regionais e nacionais; se 
buscaram localizar a exclusão de sujeitos dos proces-
sos históricos, a existência de preconceitos e estereó-
tipos e mitos; se os textos permitiam a identificação 
de concepções de História e Geografia;
c) aspectos pedagógico-metodológicos – avaliou se 
a obra utilizou diferentes linguagens, se estas eram 
adequadas à série a qual se destinavam, se contribu-
íam para o desenvolvimento da linguagem escrita e 
oral, se havia ou não diversidade textual, se existia 
informações ou conceitos errados, assim como clare-
za, nível de gradação, articulação e complexidade na 
apresentação dos conteúdos. Examinou também as 
atividades, a fim de saber se apresentavam diversifica-
ção e nível de complexidade, se possibilitam a obser-
vação, investigação, análise, síntese e generalização, 
confronto de diferentes fontes, desenvolvimento da 
criatividade e da criticidade. Ou, por outro lado, se 
conduziam à repetição mecânica e à mera definição 
das noções apresentadas. Por último, verificou se o 
manual do professor apresentava informações adicio-
nais em relação ao livro do aluno e se colaborava com 
a formação continuada do professor. 
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 A avaliação concluiu que havia semelhanças en-
tre os livros no que dizia respeito aos conteúdos trata-
dos, que apresentavam hierarquizações entre campo e 
cidade, dificuldade em separar o discurso científico do 
ficcional, não levavam em conta o caráter de constru-
ção do conhecimento, deixando de lado os saberes dos 
alunos; possuíam erros conceituais, além de uma defa-
sagem em relação à produção acadêmica. Também in-
feriu que os livros não autorizavam o desenvolvimento 
de uma localização no tempo, nem a reflexão sobre a 
situação socioeconômica brasileira, além de utilizarem 
as imagens apenas como ilustração.
 Sugeriu, por fim, que se elaborasse um progra-
ma mínimo obrigatório, com objetivos, conteúdos e 
orientação pedagógica, uma vez que nem todos os Es-
tados possuem uma proposta curricular atualizada, 
acabando por usar o livro didático para tal fim; insti-
tuição de uma comissão permanente para avaliação 
do livro didático, como forma de garantir que sejam 
adquiridos pelos professores apenas materiais de qua-
lidade; desenvolvimento de campanha sistemática 
para divulgação dos resultados da avaliação, a fim de 
que todos os usuários e aqueles que mantenham con-
tato com o livro possam agir como fiscais; como últi-
ma recomendação, menciona o incentivo à renovação 
dos livros didáticos.
 O segundo documento analisado nesse capítu-
lo intitula-se Recomendações para uma política pública 
de Livros Didáticos (2001b) e foi resultado de um even-
to realizado pelo Ministério da Educação em 2001, que 
tinha como fim balizar os avanços obtidos pelo Pro-
grama Nacional do Livro Didático desde sua primeira 
avaliação, em 1993, até aquele momento, e compos-
to por 57 páginas que se dividem em seis tópicos, são 
eles: 1) Apresentação; 2) O processo de elaboração do 
documento, 3) Histórico, 4) Impactos positivos do 
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PNLD,  5) O PNLD: problemas e perspectivas; 6) Por 
uma política articulada do livro na escola.
 A Apresentação funciona como uma carta de 
intenções, afirmando que “Este documento apresen-
ta conclusões e recomendações para subsidiar refor-
mulações nesse Programa e para discutir e estabelecer 
elementos para o aprimoramento das políticas públi-
cas do livro didático no país” (MEC, 2001b, p. 7).
 No Processo de elaboração do documento, foram 
descritas as instituições e agentes sociais envolvidos, a 
saber: técnicos do FNDE e da Secretaria do Ensino Fun-
damental (SEF), coordenadores da avaliação de livros 
didáticos (das áreas de Alfabetização, Língua Portugue-
sa, Matemática, História, Geografia e Ciências), todos 
eles docentes de diferentes instituições universitárias 
brasileiras e membros do Centro de Estudos e Pesquisas 
em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec) e 
do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita (Ceale).
 O Histórico construiu um breve panorama do 
desenvolvimento do PNLD, apontando este como 
marco na história da relação entre professor, Estado, 
alunos e produtores de livros didáticos, uma vez que 
estabeleceu a adoção de livros reutilizáveis (exceto 
para a 1a série), escolha do livro pelo conjunto de pro-
fessores, sua distribuição gratuita às escolas e aquisi-
ção com recursos do Governo Federal. 
 No tópico denominado O PNLD: problemas e 
perspectivas, discutiram-se as alterações ocorridas 
no sistema educacional brasileiro pós-ditadura civil-
-militar, dentre elas a mudança de paradigma ocor-
rida no campo da Educação. Tal mudança se deu em 
torno da função social da educação. Esta deixou de 
ser tecnicista, voltada somente para a formação de 
mão de obra, para voltar-se ao uso do conhecimen-
to em situações cotidianas. Nesse sentido apontou 
três problemas que afetavam o PNLD e que precisa-
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vam ser resolvidos: a) a cristalização de um modelo 
de livro didático – esta tratava da manutenção de um 
modelo de livro didático decorrente da acomodação 
dos autores e editores, impedindo o surgimento de 
um material com características diferentes; b) a falsa 
utilização de correntes teóricas de interpretação da 
história, elemento que foi encarado pelo documen-
to como estratégia do setor editorial para construir 
uma falsa distinção entre as obras. Em outras pala-
vras, trata-se de uma tentativa de fazer com que mais 
do mesmo se tornasse aparentemente inovador, ga-
rantindo assim vantagens mercadológicas.
 O último problema apontado foi denominado 
de c) descompasso entre as expectativas do PNLD e as 
dos professores. Problema caracterizado pela escolha 
dos professores das obras mais problemáticas, deixan-
do de lado as coleções com melhor qualidade. 
 Por fim, esse documento ofereceu sugestões 
para a melhoria da política do livro didático, dentre 
elas: a necessidade de produção de estudos, nacionais 
e transnacionais, para que oferecessem subsídios a essa 
política, no que diz respeito à questão editorial; a elabo-
ração de editais que fossem mais claros em relação ao 
que se esperava de um livro didático e de sua qualidade; 
sugeriu a descentralização das avaliações para as uni-
versidades, com intuito de fomentar as pesquisas sobre 
esse material; e a construção de regras de inscrição que 
levassem em conta as avaliações anteriores, com a fina-
lidade de otimizar o tempo da avaliação.
 Conclui definindo metas para o PNLD, dentre 
elas: a articulação do PNLD a outras políticas educa-
cionais encampadas pelo MEC; a utilização de outros 
materiais em sala de aula que não foram produzidos 
para fins didáticos; a definição clara das relações entre 
Estado e mercado editorial; o estabelecimento de rela-
ção entre os resultados da avaliação e as escolhas dos 
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professores; e o engajamento de todos os membros da 
comunidade escolar que se utilizam do livro para a 
melhoria de sua qualidade.
 

Garantindo a habitabilidade: a produção 
de legitimidade para avaliação do PNLD

 Mas de que forma os elaboradores de tais ma-
teriais conseguiram garantir a legitimidade desses 
documentos em relação ao que estava instituído no 
espaço escolar enquanto livro didático? Em outras 
palavras, como garantiram a legitimidade de tal ma-
terial diante de uma prática social já estabelecida? Era 
necessário fazer crer6 que as recomendações consti-
tuídas por especialistas e técnicos eram coerentes e 
necessárias. Em outras palavras, como foi garantida a 
habitabilidade de tais ideias no espaço escolar?
 Partir desse ponto é compreender que existe 
um choque de forças entre setores e grupos sociais que 
habitam o espaço escolar e que desejam fazer valer 
suas concepções de mundo e de sociedade. Esses mes-
mos grupos que partilham esse espaço necessitam ge-
rar contratos entre si para garantir a manutenção da 
existência de tal espacialidade e reduzir os conflitos. 
No caso em questão, caso os grupos de pressão7 não ti-
⁶ Está se entendendo crença aqui a partir de Michel de Certeau, que afirma 
que esta “[...] não é o objeto do crer (um dogma, um programa etc.), mas o 
investimento das pessoas em uma proposição, o ato de enunciá-la consi-
derando-a verdadeira – noutros termos uma “modalidade” de afirmação e 
não o seu conteúdo” (2013, p. 252).
⁷ Segundo o Dicionário de política de Norberto Bobbio, Nicolai Matteuci e 
Gianfranco Pasquino (1998), o termo grupos de pressão é cunhado por Ar-
thur Bentley na obra The process of governenment (1908). Seu interesse era 
retirar o foco das ações políticas formais, exercidas através das instituições 
jurídico-formais para as atividades políticas informais, desenvolvidas pe-
los grupos sociais que compunham a sociedade. Marcava-se assim o início 
do processo de descentralização das interpretações dos fenômenos políti-
cos a partir, e somente, das disciplinas jurídicas e parafilosóficas, dando 
lugar à abordagem de tais fenômenos a partir da empiria e da descrição. 
Segundo o dicionário, embora não possa ser considerada uma teoria geral 
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vessem concordado com o instituído em 1994, seria 
possível que houvesse outras configurações para ava-
liação e, por sua vez, para o livro didático e de história.
 A resposta para tais questionamentos pode ser 
dada a partir da observação da presença das citações a 
outros documentos, sejam esses oficiais, ou seja, pro-
duzidos através do estado, sejam esses decorrentes do 
processo de produção do conhecimento. Tais elabora-
ções estruturam uma rede intertextual, a qual é mobili-
zada no espaço escolar como orientadora e legitimado-
ra de práticas e que conecta produções diversas que, por 
sua vez, fazem parte da economia escriturística de tal 
espacialidade, formada por decretos, leis, resoluções, 
recomendações, produções bibliográficas e pesquisas. 
 É através da mobilização dessa economia, en-
quanto estruturadora da espacialidade em questão, 
que se garante maior possibilidade de ação no interior 
desta. Trata-se de reconhecer os elementos e as regras 
que estruturam o jogo em que os agentes sociais estão 
envolvidos, e, praticá-las em seu favor.
 Os Critérios de 1994 utilizaram a seguinte rede 
intertextual com as seguintes funções: 
 • Decreto n° 91.542, de 1985: Apresentar os 
objetivos do PNLD: distribuir, avaliar, qualificar; apre-
sentar a inclusão do professor no processo de análise, 
seleção e indicação do material; oferecer parâmetros 
de qualidade e guia para aquisição;
 • Portaria 1.130 de 5 de agosto de 1993: insti-
tuição do grupo de trabalho para analisar os conteú-
dos programáticos e pedagógico-metodológicos;
 • Instrumentos de avaliação de livros didáticos 
testados por outros órgãos educacionais: indicação de 

da política, “Em sua forma menos ambiciosa, todavia, ela atraiu e desper-
tou a atenção sobre a análise das forças em jogo na atividade política, e em 
particular sobre a interação dos grupos semipolíticos que procuram obter 
decisões favoráveis dos grupos governamentais organizados e institucio-
nalizados [...]” (BOBBIO, MATTEUCI, PASQUINO, 1998, p. 563).



106

JANDSON BERNARDO SOARES 

atualização e de que as decisões não são tomadas alea-
toriamente, nem de forma vertical;
 • Bibliografia a respeito do livro didático (LDs) 
(obras de referência que tiveram esse material como 
objeto de análise): mencionar o conhecimento sobre o 
que já havia se estudado sobre o livro didático no Brasil;
 • Produção acadêmica (pesquisas realizadas em 
programas de pós-graduação): mencionar o conheci-
mento sobre o que já havia se estudado, em termos es-
pecializados, sobre o livro didático no Brasil;
 • Debates e novas experiências nos anos ini-
ciais: apresentar o reconhecimento das discussões e 
ações desenvolvidas pelos professores;
 • Novas propostas curriculares elaboradas pelos es-
tados: mencionar o reconhecimento a tais experiências.

 Esses documentos podem ser classificados em 
duas ordens: a) Aqueles que estavam voltados a cons-
truir a historicidade do processo de avaliação, atrelan-
do-o ao histórico do programa; e os que b) visavam a alo-
cação de tal produção à prática democrática, em outras 
palavras, a ampla participação de agentes sociais diver-
sos, atendendo assim a múltiplas vozes. 
 O gráfico a seguir demonstra a frequência para 
cada um desses usos:
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 É possível observar que a chave para a habita-
bilidade está na dimensão democrática. Tal fato se 
deve ao momento de produção do documento, início 
da década de 1990, instante em que a luta educacio-
nal se voltava para a democratização desse campo, en-
cerramento do entulho autoritário e para garantia de 
tais conquistas em uma legislação educacional sólida. 
Basta lembrar que essa luta se iniciou com a Constitui-
ção de 1988, que em seu texto já previa a elaboração de 
uma Lei de Diretrizes e Bases, mas que só se concreti-
zou em 1996, embora não tenha se dado da forma es-
perada pelos movimentos educacionais que estavam 
na base de tal discussão.8 
 Na ausência de uma legislação que represen-
tasse os interesses da diversidade de grupos sociais, 
a saber, professores, especialistas, autores de livros 
didáticos, movimentos sociais organizados, técnicos 
educacionais, a saída encontrada foi operar com três 
elementos: propostas educacionais inovadoras, assim 
como suas experiências; produção especializada, tal 
como bibliografia e produção acadêmica a respeito do 
livro didático; e instrumentos de avaliação de livros 
didáticos testados por outros órgãos educacionais. 
 Elaborava-se assim um contrato entre os diver-
sos grupos de pressão: os especialistas se fariam ouvir 

⁸ Segundo Dermeval Savianni (1998), a elaboração da LDB e do PNE de-
veriam ter sido realizadas através da discussão com a sociedade civil, en-
tretanto, não foi isso que se deu. Para o primeiro caso desmereceu-se as 
discussões estabelecidas pelas instituições sindicais, movimentos sociais 
e comunidade civil, realizadas desde 1988, quando se proclamou a nova 
constituição. Nesse sentido, a versão da LDB que foi aprovada foi a elabora-
da por Darcy Ribeiro, um ícone do movimento de renovação da educação 
brasileira, e, de acordo com ele, se configurou como um golpe aos anseios 
da sociedade civil. Já no segundo caso, embora se preveja a discussão popu-
lar na elaboração do documento, os prazos estabelecidos tornavam inviá-
vel, segundo o mesmo autor, entre junho e dezembro de 1997. É possível 
assim perceber como existe um choque de interesses no espaço escolar 
brasileiro, o qual se baseia em perspectivas diferentes de homem, socie-
dade e educação; também é possível visualizar a existência de estratégias 
utilizadas nas disputas de estabelecimento de tais concepções.
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por suas produções; os professores através dos deba-
tes e experiências inovadoras; as instituições multila-
terais, a saber Banco Mundial e FMI, por meio da uti-
lização de avaliações elaboradas por seus técnicos em 
outras situações e contextos. 
 No que tange ao pacto estabelecido com os au-
tores e editores de livros didáticos, a avaliação tomou 
como solução a análise dos livros didáticos já existen-
tes no mercado, como já mencionado. Em outras pa-
lavras, prevaleceram as experiências de produção de 
livros didáticos e de história que já existiam, barrando 
a possibilidade de se indicar, através de um amplo de-
bate, como deveriam se constituir, mesmo que a ava-
liação tenha chegado à conclusão que os livros apre-
sentados pelo mercado eram pouco satisfatórios. 
 O contrato realizado entre esses dois últimos 
agentes sociais demarca uma posição ideológica que 
estruturou a formação do espaço escolar brasileiro pós-
-ditadura civil-militar. Esta se encontra no neoliberalis-
mo aplicado ao campo educacional. Essa inserção se deu 
principalmente, em virtude das intervenções das insti-
tuições multilaterais que atravessaram o regime de ex-
ceção e adentraram os governos ditos democráticos.
 A necessidade de compactuar com tais institui-
ções multilaterais indica a existência de um espaço es-
colar que se pretende global, defendendo concepções 
de educação e de sociedade que se relacionam com as 
do espaço escolar brasileiro. Para o momento históri-
co tratado, essa interação se deu por meio das políti-
cas de ajustamento do Banco Mundial. Segundo Maria 
Couto Soares (2003, p. 17), 

Nos anos 80, com a emergência da crise de endi-
vidamento, o Banco Mundial e o FMI começaram 
a impor programas de estabilização e ajuste da 
economia brasileira. Não só passaram a intervir 
diretamente na formulação da política econômica 
interna, como a influenciar crescentemente a pró-
pria legislação brasileira.
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 Tratava-se de adequar as economias aos re-
quisitos do capital globalizado, em termos materiais 
e ideológicos. Tais concepções, por sua vez, estiveram 
na base da organização dessa espacialidade, materiali-
zando-se na legislação educacional e, por sua vez, nas 
formas de conceber a educação.
 No caso da política do livro didático, isso se deu 
através da criação do PNLD como forma de garantir a 
qualidade da educação e a introdução das ideias pro-
postas pelas instituições multilaterais para propaga-
ção do capital globalizado, impostas pelas políticas 
de reajuste. O interesse de tais instituições nos livros 
didáticos apontava em dois sentidos. O primeiro é a 
ideia de educação como forma de reduzir a pobreza 
para combater o fantasma do comunismo/socialis-
mo. O segundo está na introdução de políticas de aus-
teridade como forma de garantir o recebimento das 
dívidas públicas, já que a ideia era investir menos em 
formação de professores e mais nos materiais didáti-
cos que teriam a função de formar o professor em am-
biente de trabalho. 
 As marcas desse ideário, para além do que já foi 
apresentado, aparecem de forma latente nos Critérios 
de 1994, uma vez que tal documento cumpriu a fun-
ção de estabelecimento de parâmetros de qualidade 
para o livro didático. Essas marcas podem ser vistas 
também na participação da Unesco como apoiadora 
de tal processo, no estabelecimento de parceria entre 
o MEC e a iniciativa privada, assim como na utilização 
da justificativa da elevação de gastos para explicar de-
terminada carência dos livros didáticos, deixando ní-
tida a utilização de aspectos econômicos para pensar a 
dimensão educacional. 
 Levada às proporções máximas, perdeu-se um 
importante momento para realização de um amplo 
debate sobre o que deveria o livro didático e de histó-
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ria para a sociedade brasileira que se esperava pós-di-
tadura civil-militar.
 As Definições de 2001 apresentaram outra for-
ma de garantir sua legitimidade, atrelada à ampliação 
do estado democrático de direito. Esse processo foi 
marcado pela presença de legislações que visam ga-
rantir os direitos conquistados, além de possibilitar a 
ordenação da sociedade e, no caso em questão, do es-
paço escolar, através da legislação educacional.
 Tal fato fica claro ao observar a rede intertextu-
al citada e sua frequência ao longo do documento:

 É possível observar que, diferente da fonte ana-
lisada anteriormente, o que se tem é a predominância 
de documentos oficiais constituídos para a organiza-
ção educacional. 
 Nota-se também que o documento mais citado 
é a LDB, o qual representa a carta de intenções da edu-
cação no Brasil diante das necessidades da sociedade 
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democrática brasileira, além de, de certa forma, ter 
condensado as lutas educacionais pioneiras no pro-
cesso de redemocratização desse campo.
 Outro tipo de documento citado com frequên-
cia são as experiências anteriores do PNLD, utilizadas 
como constituidora de uma memória das avaliações 
que incorpora a nova iniciativa e que ao mesmo tem-
po surge como ponto de partida e justificativa da ação. 
Esse processo de elaboração de memória como for-
ma de constituição da habitabilidade é reforçado pela 
aparição de dois outros documentos: O Decreto-Lei 
91.542, de 1985, e o documento de 1994, supracitado 
anteriormente. 
 Analisar o uso que foi feito sobre esses documen-
tos também se torna bastante esclarecedor desse ponto. 

Quadro 6 – Relação de documentos por função em Recomendações 
para uma política pública dos Livros Didáticos (2001b)
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O que as Definições de 2001 proporcionam é a im-
plementação de um novo paradigma educacional, 
materializado na LDB, sem negar as diversas vozes e 
contratos estabelecidos no espaço escolar quando da 
elaboração do documento de 1994. 
 Novamente estão presentes as marcas dos di-
versos agentes, disputas e contratos que foram sendo 
estabelecidos ao longo da década de 1990, assim como 
as contradições que estiveram presentes nesse proces-
so. Um exemplo desse último aspecto é a reafirmação 
do Estado, enquanto centralizador do processo de 
transformação do livro didático através da avaliação, 
mas ao mesmo tempo, o impede de produzir livros di-
dáticos, deixando esse papel para os editores e auto-
res, como interlocutores desse processo. 
 Tal como nos Critérios de 1994, é possível visu-
alizar as marcas da dimensão econômica neoliberal 
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aplicada à educação, que se dá em dois níveis: a) na 
organização da própria educação através da presença 
desse aspecto na legislação utilizada como orienta-
dora do processo; b) a outra está nas menções diretas 
presentes no documentos, como necessidade de fle-
xibilização do sistema escolar; presença da ideia de 
oferta e demanda como resposta à transformação do 
livro, incentivo à iniciativa privada através de concur-
sos; cuidados em relação à indústria editorial e às exi-
gências estabelecidas pelo PNLD, em outras palavras, 
a necessidade de se verificar os impactos da segunda 
sobre a primeira; constituição da ideia de professores 
enquanto compradores em potencial; constituição da 
ideia de Estado enquanto consumidor e, por tal moti-
vo, capaz de exigir a qualidade do que desejava adqui-
rir, mas não produtor. Ao recortar-se tal aspecto das 
fontes fica claro como existe a tentativa de organizar 
uma ideia relacional entre mercado, Estado e PNLD.
 É possível ver assim a manutenção de aspectos 
que compõem a base da organização do espaço esco-
lar e que por sua vez se materializam no documento 
analisado. A existência desse aspecto se deve ao fato 
da avaliação do PNLD e dos documentos que a estru-
turam serem um fenômeno sócio-histórico, marcado 
por rupturas e permanências que se associam para 
formar uma realidade complexa. Um conjunto de se-
dimentações de tempo, signos, significantes e signifi-
cados que se bricolam9 para conceder sentido as ações 
no espaço escolar.
 Essas marcas de tempo também estão na ma-
nutenção dos contratos sociais estabelecidos em tal 
espacialidade, que pode ser visto através da utilização 
de uma dimensão histórica como forma de realçar o 
papel do Estado e de suas ações para melhoria do ma-
terial didático; a utilização do documento de 1994 

⁹ Ver nota 7.
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como ponto de partida, ou seja, novamente tomou-se 
o que o mercado produziu como formato de livro. Esse 
último aspecto é reforçado na medida em que se usa o 
livro publicado pela Câmara Nacional do Livro, enti-
dade que representa autores e editores de livros didá-
ticos para definir a concepção de livro que se tem. 
 Em relação às instituições multilaterais, são 
mantidos os contratos através da citação do PCN en-
quanto orientador do novo paradigma educacional a ser 
estabelecido. Basta lembrar que esse documento, segun-
do Margarida Oliveira (2003, p. 131), decorre de um pro-
cesso com “longa trajetória iniciada na Espanha, incen-
tivada (outros diriam exigida) pelo Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD)[...]”10. Exi-
gência ou incentivo, o que é válido aqui é que mais uma 
vez é possível perceber a presença dessas instâncias na 
dimensão das políticas sobre livros didáticos.
 A diversidade de uso pode ser percebida no grá-
fico a seguir:

10 É necessário a ressalva de que Banco Mundial e Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) são a mesma instituição.
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 O gráfico deixa claro que a economia escritu-
rística que se desenvolveu no espaço escolar passou a 
mobilizar, principalmente, a ênfase dos documentos 
para fundação de um novo paradigma, se utilizando de 
elementos históricos para indicar que uma nova fase 
estava sendo colocada, mas que não rompia com a es-
trutura do programa. Em outras palavras, o programa é 
o mesmo, seus referenciais que se transformaram para 
atender às necessidades colocadas à sociedade brasilei-
ra em relação à educação na década de 1990.

Redemocratização e definição da educação 
no espaço escolar brasileiro (1993/2001) 

 Antes de pensar as características estabeleci-
das ao livro didático e de história, faz-se necessário 
refletir sobre o que seria a educação no espaço esco-
lar no intervalo temporal proposto. Essa pergunta se 
torna relevante na medida em que se entende que se 
relaciona diretamente com o que deve ser e fazer o 
livro didático, assim como os campos disciplinares 
envolvidos em tal processo.
 Para estabelecer essa análise, levou-se em con-
ta dois elementos que, apesar de se combinarem, po-
dem ser traduzidos nas seguintes perguntas: a) que 
tipo de sociedade se almeja? e, b) que tipo de indiví-
duos deseja-se formar? 
 Partir desse ponto é afirmar que a educação 
ou a forma que se vê esse aspecto do mundo social 
não é estanque, mas está marcado por uma histori-
cidade. Ao mesmo tempo, permite refletir sobre a di-
mensão de projeção de futuro, a partir do presente, 
que marca esse aspecto. Embora se busque formar 
para os problemas imediatos, seus resultados sem-
pre são pensados em uma dimensão futura a curto e 
ou longo prazo.
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  Um exemplo dessa dimensão futura pode ser vis-
to em Maurice Tardif e Claude Lessard (2005) que, ao es-
tudar o trabalho docente enquanto marcado por relações 
interacionais, afirmam que os resultados educacionais 
não se manifestam todos no chão da escola, ou seja, no 
momento do ato de formação, mas às vezes levam anos 
e só podem ser vistos na vida adulta em ações e condutas 
dos que participaram do processo educacional. 
 Dessa maneira, é possível afirmar que se cons-
trói estratégias de formação para a sociedade que se 
espera no futuro, marcada pela superação dos proble-
mas contemporâneos ao momento de definição. Ele-
mento que segundo eles está na base da docência:

[...] a docência é o que se chama de atividade ins-
trumental, ou seja, uma atividade estruturada e 
orientada para objetivos a partir dos quais o ensino 
compreende, planeja e executa sua própria tarefa, 
utilizando e coordenando vários meios adequados 
para realiza-la. Em suma, ensinar é agir em função 
de objetivos no contexto de um trabalho relativa-
mente planejado no seio de uma organização esco-
lar burocrática. (TARDIF; LESSARD, 2005, p. 196).

 Esses dois elementos tratados transversalizam 
o espaço escolar, e, assim como todos os aspectos que 
se apontou até aqui, são alvos de disputas, e se apre-
sentam, por sua vez, como ruídos sociais, vozes diver-
sas que se esbarram e de alguma forma se anulam ou 
se bricolam11 para construir uma ordem social no in-
terstício da espacialidade tratada. 
 Feitas essas inferências partiremos para tentar 
compreender o que os documentos de 1994 e 2001 es-
tavam entendendo como educação e que modelos de 
sociedade e sujeito desejavam formar. 
 A primeira coisa a saber é que ambos os docu-
mentos não possuem em si um espaço em que se afir-

11 Ver nota 7.
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me: essa é a concepção de educação que se defende aqui. 
Tal elemento é definido através da função que se atribui 
a esse aspecto e a quais competências e habilidades são 
atribuídas aos indivíduos em processo de formação. 
 Na Definição de Critérios para Avaliação dos Li-
vros Didáticos (1994), a educação é apontada como 
possuindo duas funções em particular: formação do 
cidadão e aprender a aprender, elemento que envolve 
as capacidades de, segundo o documento, selecionar, 
processar, incorporar e acessar.
 Pode-se notar como a definição da educação 
está intimamente voltada para uma necessidade pre-
sente na sociedade brasileira do fim do século XX, a 
de lidar com a globalização e com a sociedade da in-
formação. Em outras palavras, esperava-se que as pes-
soas que passassem pela escola fossem capazes de ser 
críticos às informações que a elas chegavam.
 Esses dois elementos não possuem o mesmo 
peso no que diz respeito à ordem de interesses do dia, 
nessa produção. Tal fato pode ser afirmado a partir da 
frequência que esses aparecem ao longo do documen-
to, de forma que a questão do aprender a aprender só 
possui uma incidência e uma definição muito mais 
precisa, enquanto que a questão da formação cidadã é 
citada três vezes, repetição que é entendida aqui como 
reforçadora de tal necessidade. Ao mesmo tempo não 
existe a mesma clareza de definição apontada para o 
que é o ser cidadão.
 Esse dado permite inferir duas coisas: a primei-
ra é que possivelmente a ideia de aprender a aprender 
como objetivo da educação já estivesse consolidada, 
não havendo a necessidade de trazê-la à baila diver-
sas vezes. A segunda é que a formação cidadã era no 
momento de produção do documento a necessidade 
maior, afinal, eram os primeiros anos da nova demo-
cracia, necessitava-se da projeção de seus valores para 
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a futura geração em formação. Seus cidadãos deve-
riam aprender a conduzir o novo momento político 
através de suas ações, a fim de consolidá-lo.
 Esta última inferência se torna bastante plau-
sível se levar-se em conta que a luta dos diversos se-
tores sociais, que partilhavam do espaço escolar a 
favor da redemocratização em seu âmbito educacio-
nal, era o fim do entulho autoritário, como mencio-
nado em outros momentos desta pesquisa. 
 Quando se passa a questão do que deve saber 
tal homem em formação pode-se ter uma clareza 
maior do que estava de fato se entendendo empi-
ricamente sobre a função da educação, que deveria 
desenvolver as capacidades de observação, investi-
gação, análise, síntese, generalização, comparação 
de fontes, criatividade e criticidade.
 Entende-se aqui que quem ensina, ensina 
algo, e que esse algo deve ser compreendido como 
conteúdo. Segundo Itamar Freitas (2010), ao apre-
sentar a teoria de Cesar Coll a respeito da natureza 
humana e dos conteúdos necessários a tal desen-
volvimento, os conteúdos do ensino escolar seriam 
de três ordens “[...] saber coisas, saber fazer coisas e 
saber ser, estar e comportar-se perante si mesmo e 
os outros.” (p. 190). Em outras palavras estes se di-
vidiriam respectivamente em conteúdos substan-
tivos, procedimentos e valores. 
 Dessa forma, ao separar-se as características 
atribuídas ao ser humano que o modelo de educa-
ção proposta deseja formar, através de tal classifi-
cação é possível visualizar qual aspecto do saber es-
colar está sendo mais enfatizado. Tal ação resultou 
no seguinte gráfico:
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 Em outras palavras, a educação afirmada 
pelo documento tem a função de permitir, aos que 
a ela se aproximam, o aprendizado de procedimen-
tos, uma vez que estes correspondem a maior por-
centagem de tipos de conteúdo. Procedimentos que 
pertencem à ordem do método científico, uma vez 
que, observar, investigar, analisar, sintetizar, gene-
ralizar, comparar fontes fazem parte dessa forma 
de abordagem do mundo.
 Apenas dois aspectos elencados como papel 
da educação pertencem à ordem do saber ser, que 
são os únicos que são citados mais de uma vez no 
documento; são eles: criatividade e criticidade. O 
investimento de reforçar esses dois elementos as-
socia-se diretamente com a formulação do que es-
tava sendo entendido como formação cidadã. 
 Esse reforço da crítica e da criatividade tem a 
ver como o processo de expurgo a tais dimensões do 
ensino durante a ditadura civil-militar. Segundo Jo-
ana Neves (2000), esse processo se deu por meio da 
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substituição das disciplinas de história, geografia, so-
ciologia e filosofia pelas disciplinas de moral e cívica. A 
retomada desses aspectos se constitui enquanto uma 
das ferramentas de luta contra os resquícios de uma 
educação que não levava à reflexão sobre a própria so-
ciedade em que os agentes sociais estavam inseridos. 
 Apontar para esse conjunto de funções da edu-
cação é afirmar a existência de um novo paradigma 
educacional, em relação ao que se tinha no período 
anterior, aquele que se encontrava em luta desde a 
Constituição de 1988, mas que só se consolidou em 
1996, com a LDB. Os Critérios de 1994 deixam claros 
como a educação científica tem o papel de ferramenta 
para análise do mundo e das novas necessidades para 
vivência na sociedade globalizada, marcada pelo fluxo 
de informações.
 O documento dos anos 2000 também afirma 
o que entende como educação a partir de sua função, 
que é de formar o cidadão através do desenvolvimen-
to da capacidade de aprender, da aquisição de conheci-
mentos e da aquisição de habilidades. E ainda reforça 
afirmando que esta deve ampliar a compreensão da 
realidade e enfatizar o processo de aprendizagem em 
vez da organização escolar.
 Como pode ser visto, os princípios são os mes-
mos elencados em 1994, com apenas uma exceção: co-
locou-se a necessidade de transformação da concep-
ção do ensino. Ao afirmar que a ênfase deveria ser no 
processo de aprendizagem em vez de na organização 
escolar, o que estava sendo colocado era a necessida-
de de romper com a ideia de que a hierarquia escolar, 
sendo os alunos os últimos sujeitos de tal classifica-
ção. Foi colocado por esse documento a necessidade 
de valorizar o aluno e suas demandas, colocando to-
dos os agentes escolares (professores, coordenadores, 
diretores, entre outros) em prol desse mesmo motivo. 
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 Um exemplo da ruptura dessa hierarquia é a in-
terdisciplinaridade, ou a valorização do aluno, tomado 
como partícipe do processo de ensino-aprendizagem.
 Ao se analisar por ordem de tipo de conheci-
mento, chega-se ao seguinte gráfico: 

 Novamente a ênfase encontra-se localizada na 
dimensão do saber fazer, indicando que houve uma 
consolidação na ideia de que a educação tem como 
função a aquisição de competências e habilidades que 
se traduzem em procedimentos.
 Esse fato se reafirma na medida em que tam-
bém se observa o que deve saber um sujeito a partir 
desse documento. Este deve compreender a realida-
de de forma ampla, pensar em perspectiva, formular 
hipóteses para resolução de problemas cotidianos e 
exercer a cidadania. Todas essas características são da 
ordem dos procedimentos. 
 Em outras palavras, é a aplicação de elementos 
do método científico para resolução de problemas co-
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tidianos, pertencentes à realidade do aluno, de forma 
que este possa se posicionar diante do mundo, exer-
cendo assim seu papel social e político. Trata-se nova-
mente da reafirmação da democracia e da constitui-
ção de uma ressignificação das disciplinas escolares 
diante de um momento em que a escola perdeu o seu 
papel de única fonte de informação da sociedade, na 
medida em que houve a democratização desta através 
da internet e de outros espaços de formação. 
 Ao mesmo tempo também se assistiu os avan-
ços das teorias da aprendizagem em direção ao papel 
participativo do aluno, que pode ser visto, por exem-
plo, na educação significativa de Paulo Freire. Tais 
transformações teóricas estão relacionadas com as 
próprias demandas e transformações sociais que o es-
paço escolar, assim como a sociedade brasileira, pas-
saram nos últimos 30 anos.

O espaço escolar e a definição de critérios 
de qualidade para o livro didático e de história

 Mas quais características são atribuídas ao li-
vro didático para que atenda a essas concepções de 
educação e sociedade apresentadas anteriormente? 
 Para responder esse questionamento analisare-
mos o que tem sido apontado como critério de quali-
dade ao livro didático, ou seja, elementos que dão um 
adjetivo positivo ou negativo a esse material.
 É necessário, antes de partir para as caracte-
rísticas atribuídas a tal material, afirmar que tanto os 
Critérios de 1994 quanto as Definições de 2001, no que 
diz respeito às intervenções sobre o que deve ser a pro-
dução cultura, possuem a mesma estratégia de escrita, 
que se caracteriza pela existência de uma linguagem 
eufêmica, marcada pela utilização de formas negati-
vas para se afirmar o que se espera do livro didático e 
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de História. Em outras palavras, se diz o livro que não 
se quer, deixando subentendido o que se espera.
 A escolha dessa tática pode estar associada à exis-
tência de uma resistência no que tange a intervenção do 
Estado sobre essa produção cultural. Novamente é pos-
sível voltar a Michel de Certeau para pensar os choques 
entre os agentes sociais que compõem o espaço escolar. 
 O uso de tais sentenças nos Critérios de 1994 e 
nas Recomendações de 2001 tem a função de constata-
ção que as obras didáticas não fazem e a partir disso 
deixam implícito o que deveria ser o livro didático. 
Feitas essas observações pode-se adentrar as caracte-
rísticas estabelecidas a esse material.
 Os Critérios de 1994 afirmam que o que foi con-
siderado relevante na avaliação foi o aspecto físico da 
produção do livro, ou seja, o tipo de papel, impressão, 
encadernação etc., aspectos referentes à formulação 
metodológica, em outras palavras, a forma que o con-
teúdo era organizado e abordado pelo livro; atualiza-
ção e acerto de informações científicas – os livros não 
deveriam apresentar erros em relação às disciplinas 
acadêmicas de referência; ter todos esses elementos 
atrelados a um projeto gráfico que incorpore as diver-
sas linguagens do que ele denomina de “era da ima-
gem” (FAE/MEC, 1994, p. 11).
 É possível perceber como existe uma tentativa 
de pensar a aproximação dos livros aos progressos cien-
tíficos, tanto da área das ciências de referência como 
das da educação, pedagogia, psicologia da educação, 
psicolinguística, entre outras. Ao mesmo tempo, colo-
car esse material enquanto concorrente com uma so-
ciedade marcada pelo boom das imagens, que pode ser 
exemplificado através da televisão e sua propagação.
 Visto dessa forma, é possível afirmar que o es-
paço escolar se encontra em disputa com outros es-
paços de formação, como a televisão, internet, igreja, 
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partidos políticos, família, dentre outros. Tal fato o 
leva a uma constante necessidade de se ressignificar 
para garantir a crença em sua legitimidade para a pro-
dução do conhecimento necessário a todo cidadão em 
situação de formação. 
 Indiretamente, os Critérios de 1994 ainda afir-
mam que o livro didático deve ser inteligente, com-
petente, inserir-se no universo adotado, ser legível e 
hierarquizado. Tais características permitem inferir 
duas coisas. A primeira é o papel que foi dado ao livro 
didático. Ao afirmá-lo como competente e inteligen-
te, o documento comete um ato de nominalismo, ou 
seja, dá características humanas a um objeto, como se 
sozinho ele fosse capaz de realizar o ato de construção 
de um ensino de qualidade, criando um desfoque nos 
principais agentes do processo de ensino-aprendiza-
gem: o professor e o aluno.
 A segunda acaba por justificar a primeira, faz-
-se necessário lembrar que a maioria dos professores 
das escolas públicas não possuíam licenciatura refe-
rente à disciplina escolar que ministravam12, fazendo 
assim do livro didático a saída para a carência de for-
mação, ao mesmo tempo em que reduziam os gastos 
públicos com ela. Esse fato se justifica na medida em 
que o manual do professor passa a ser apontado como 
necessário aos livros didáticos, rompendo com o mo-

12 Essa informação se torna plausível na medida em que a exigência e com-
promisso da formação específica em nível superior para os professores da 
educação básica se deu através da LDB (Lei 9.394/96) e que esta, até a nova 
redação, através da Lei 12.796, de 2013, permitia a formação mínima de 
Ensino Médio para atuação no Ensino Fundamental. Outro elemento que 
reforça essa afirmação são os dados apresentados no documento Estudo 
exploratório sobre o professor brasileiro com base nos resultados do Censo Es-
colar da Educação Básica 2007 (2009b). Segundo o estudo, o número de pro-
fessores com Ensino Superior, exercendo a função de docência em 2007, 
era de 61,7%, um pouco mais que a metade. É necessário também levar em 
conta que esses dados já incorporam o Ensino Médio como parte do Ensino 
Fundamental, sendo este o que mais possui professores com formação es-
pecífica em Nível Superior, 87%.
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delo de livro do professor como um livro igual ao do 
aluno, porém, com exercícios resolvidos. 
 Apesar de tal documento ser o definidor dos 
critérios de avaliação que definiram o que deveria ser 
o livro didático, elencando critérios de qualidade, ele 
expressou essa ideia de forma mais concisa a partir 
do momento em que trabalhou com cada componen-
te curricular, reservando muito pouco ao que deveria 
ser comum a todas as áreas de conhecimento. Isso de-
corre da própria natureza e forma de elaboração do 
documento, a partir dos materiais que já existiam no 
mercado, fazendo com que fossem consideradas as ca-
racterísticas que esse material já possuía e não as que 
se achavam necessárias. 
 Já o Recomendações de 2001 repetiu as caracte-
rísticas apresentadas no de 1994 com mais especifici-
dade e propôs: adequação didático pedagógica, tratan-
do da necessidade de os livros didáticos assumirem 
uma concepção teórica educacional que perpassasse 
toda a obra e que fosse coerente com ela; qualidade 
gráfica e editorial, diz respeito a questões de impres-
são, e layout das obras; pertinência do manual do 
professor, existência de um manual do professor que 
trouxesse textos que estivessem para além do livro do 
aluno, assim como sugestões de leitura, entre outros; 
não induzir ao erro, uma vez que os livros podem não 
possuir erros, entretanto, sua elaboração pode levar os 
discentes a incorrerem naquele; não possuir erro con-
ceitual, não expressar preconceito13, nem discrimina-
ção, questões últimas que são tratados nos Critérios de 
1994 a partir de cada componente curricular e não em 
uma dimensão geral. 
 De forma indireta, as Definições de 2001 ainda 
apontam que os livros didáticos de forma geral devem 
13 Essas questões não são inéditas ao documento de 2001, elas também es-
tavam no de 1994, entretanto, neste, essa foi uma questão tratada a partir 
do componente curricular história.
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sintetizar os conteúdos, ser um material de referên-
cia, diversificado, flexível à organização escolar, pro-
jeto político pedagógico, diversidade de interesses e 
expectativas sociais e regionais; levar em conta suas 
diferentes funções, possuir forma e suporte variado, 
desenvolver as capacidades cognitivas dos alunos, 
promover a abstração, generalização, percepção do 
significado do aprendido para o cotidiano; favorecer 
a manifestação do que o aluno já conhece; introduzir 
o conhecimento novo em relação ao conhecimento já 
possuído; inserir o conhecimento novo em relação a 
outros da área; estabelecer relação entre a aprendiza-
gem e processos mais globais. 
 Os indicativos de qualidade propostos partem 
do mesmo princípio, abordam questões metodológi-
cas, ou seja, atuam na valorização das potencialidades 
de trabalho com os conteúdos através de uma dimen-
são didático-pedagógica, que atuam em duas direções: 
a) a centralização do aluno enquanto foco do proces-
so de ensino-aprendizagem, novamente expressando 
uma ruptura em relação à hierarquia escolar consti-
tuída; b) e possibilidade da construção e um conheci-
mento que proporcione a interpretação da realidade 
em termos mais globais, garantida através de procedi-
mentos de abstração e generalização. 
 É possível inferir assim que novamente uma 
demanda é posta ao espaço escolar. Já não se tratava 
apenas de lidar com outros espaços de formação e in-
formação, era necessário lidar com a perda de valor 
que o conhecimento escolar acumulou ao longo de 
décadas. Levada às proporções máximas, tratava-se 
de superar a seguinte pergunta: por que aprender esse 
conhecimento se nunca o usarei ao longo da vida?
 As Recomendações de 2001 apresentam duas 
saídas para a transformação do livro, a primeira é a 
tendência à pedagogização do livro didático, sem ne-
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cessariamente levar em conta a dimensão didática de 
cada saber disciplinar (o que cada saber escolar pode 
ensinar potencialmente), ou seja, tudo é resolvido pela 
reorganização do livro em sua relação com novos obje-
tos e formas de ensinar. A segunda foi apontar na di-
reção do aluno enquanto chave de interesses e investir 
na possibilidade de utilização de tais conhecimentos 
como forma de intervenção em suas realidades, uma 
tentativa de restituir o valor dos conhecimentos esco-
lares. É necessário apontar que as teorias da aprendi-
zagem também se direcionavam nesse sentido. 
 Tais teorias também devem ser pensadas 
como produtos e produtoras do espaço escolar. É 
da necessidade de explicar os problemas que se em-
preendem nesse espaço que estas se desenvolvem. 
Teoria e prática fazem assim parte do mesmo cons-
tructo: a necessidade de interpretação da realidade 
concreta a fim de orientar as ações dos agentes so-
ciais que se relacionam com essa espacialidade. Um 
verdadeiro conhecer para agir.

A história e o espaço escolar: 
construindo o livro didático de história

 Mas diante dessa concepção de livro apon-
tada, como a História e o livro didático referente a 
essa disciplina eram compreendidos no espaço esco-
lar entre 1994 e 2001?
 Infelizmente, para esse aspecto apenas o docu-
mento de 1994 possibilita uma resposta. Isso se deve 
à diferença de natureza dos dois documentos, já apre-
sentada anteriormente. Enquanto o primeiro pode ser 
enquadrado enquanto uma avaliação e partiu da aná-
lise de cada saber disciplinar, o segundo, por se deter a 
uma análise mais geral do que era e o que deveria ser o 
livro didático, não focaliza em tal aspecto. 
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 Dessa maneira apresentaremos aqui a con-
cepção de História e do livro didático de tal discipli-
na nos Critérios de 1994. 
 Tal fonte não apresenta uma menção clara so-
bre o que está sendo entendido como história, afinal, 
partia dos princípios que já estavam materializados 
nos livros que existiam no mercado. Nesse sentido, o 
que menciona é a função do conhecimento histórico, 
ou seja, aquilo que esse conhecimento deve propor-
cionar aos indivíduos em formação. Segundo esses 
critérios, o papel da História é formar o cidadão e pos-
sibilitar a compreensão da realidade social, política e 
econômica do país.
 Em outras palavras, esse saber tem um alto sig-
nificado no que diz respeito à formação política dos 
novos agentes sociais, que, por meio do conhecimento 
da realidade, ou melhor dizendo, da formação da sua 
histórica, direciona suas ações para o agir.
 Embora se tenha a ideia da história como atu-
ante em tal papel, quando se adentra aos critérios defi-
nidores de qualidade para o livro didático de história, 
existe certa distorção, uma vez que boa parte de tais 
critérios direcionam-se, em grande medida, para os 
aspectos físicos e pedagógicos, dando ao método his-
tórico um aspecto relevante, porém secundarizado. 
 As características apontadas se dividiram em 
quatro categorias que devem ser observadas em um 
livro didático de História: análise do conteúdo, pro-
jeto gráfico, abordagem do tema e aspectos pedagógi-
cos e metodológicos. Vale ressaltar que, no geral, tais 
critérios foram mantidos para todas as avaliações do 
PNLD até a edição 2016. Os parâmetros estabelecidos 
para cada um desses foram alterados, assim como 
sua forma de escrita.
 Os aspectos constituidores de qualidade a se-
rem observados no livro didático de história apresen-
tados pelos Critérios de 1994 foram os seguintes:
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 1. Formato do livro;
 2. Capa;
 3. Caracteres utilizados;
 4. Organização dos títulos, subtítulos e capítulos;
 5. Tipo de papel;
 6. Tipo de impressão;
 7. Uso de imagens;
 8. Uso de legendas;
 9. Uso de ilustrações; 
 10. Uso de mapas;
 11. Uso de gráficos;
 12. Uso de tabelas;
 13. Paginação correta;
 14. Folhas de rosto;
 15. Relação entre imagem e assunto;
 16. Adequação da imagem à série;
 17. Clareza nas imagens;
 18. Imagens que não reproduzam ideologias;

 19. Imagens que proporcionem a compreensão 
dos temas;

 20. Amplie a dimensão espaço temporal;
 21. Integração entre conceitos históricos e 
geográficos;

 22. Apresente temas locais, regionais e nacionais;
 23. Apresente a diversidade rural e urbano;
 24. Use diferentes linguagens;
 25. Use linguagem apropriada à série;

 26. Utilize a linguagem como forma de contri-
buição para o desenvolvimento oral e escrito;

 27. Apresente diversidade textual;
 28. Informações corretas;
 29. Ausente de erros conceituais;
 30. Clareza e articulação do conteúdo;
 31. Atividades diversas e com nível de complexidade;

 32. Coerência teórico metodológica entre Ma-
nual do professor e livro do aluno;
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 33. Manual do professor sugira fontes;
 34. Manual do professor sugira atividades;
 35. Manual do professor sugira bibliografia;
 36. Manual do professor sugira avaliação.

 Ao separar tais critérios por categorias, a saber: 
a) Erro: trata-se dos aspectos que referiam-se a erros, 
seja de informação, conceitual ou de formatação; b) 
Metodologia: diz respeito aos elementos ligados a as-
pectos didáticos; c) Manual do professor: critérios 
que se referem ao Manual do professor; d) Método 
histórico: questões relacionadas aos aspectos proce-
dimentais da produção do conhecimento histórico; e) 
conteúdos: refere-se às questões que se direcionaram 
diretamente aos conteúdos substantivos. Foi possível 
chegar ao seguinte gráfico:

 É possível perceber como, apesar de se estar 
analisando o componente curricular História, os cri-
térios analisados se relacionam muito mais com uma 
dimensão pedagógica, ou seja, ligada às ideias da teo-
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ria da educação como constituidora de formas de en-
sinar, do que necessariamente aos aspectos didáticos 
da História através de sua especificidade, basta perce-
ber que apenas 5% dos aspectos apresentados corres-
pondem ao mesmo. 
 O que estava sendo apontado era que o livro di-
dático de história necessitava valorizar o aspecto ma-
terial e físico e ampliar o uso de metodologias, as quais 
deveriam estar associadas com o uso de diversas lin-
guagens. Tal característica serve para reforçar a ideia 
de que a escola, através livro didático, estava competin-
do pela atenção dos alunos, e que, portanto, o material 
didático deveria ser um atrativo para os alunos. 
 Tal dimensão também reforça a solução peda-
gógica que foi dada para melhoria do livro didático 
de História, basta pensar que metodologia, Manual 
do professor, aspectos materiais correspondem dire-
tamente a esse aspecto, perfazendo 82% dos elemen-
tos apresentados enquanto 5% voltam-se ao método 
histórico, como já apresentado, e 13% ligam-se dire-
tamente aos conteúdos substantivos. Em outras pala-
vras, os conteúdos substantivos só possuem mais ên-
fase que o método histórico. 
 Isso significa dizer que apesar dos Critérios de 
1994 partirem dos livros que estavam no mercado, 
não foram os conteúdos substantivos de História que 
ganharam ênfase, mas as necessidades didático-pe-
dagógicas e teórico-metodológicas, sendo essas, em 
maior medida, voltadas mais para as teorias educacio-
nais do que para os elementos teóricos da história em 
sua dimensão didática, uma vez que possuem o menor 
percentual dentro da classificação.
 As características da história no livro didá-
tico não aparecem nos critérios avaliados, mas em 
incisões feitas na conclusão de tal componente cur-
ricular e são dados por meio de sentenças negativas 
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que representam a constatação do que se encontra-
va no mercado. Em outras palavras, representa o in-
verso do constatado. 
 Assim, o livro didático de História deve: não 
excluir sujeitos históricos, não difundir preconceitos, 
mitos raciais, políticos, culturais e sociais; não condu-
zir a repetição mecânica de noções apresentadas; ter 
gradação, articulação e complexidade; possibilitar a 
alfabetização cartográfica, desenvolvimento dos con-
ceitos de tempo e espaço; respeitar o limite ficcional; 
despertar a curiosidade e espírito investigativo; trazer 
bibliografias; apresentar informação sobre os autores 
e produção do livro; possibilitar que os alunos ao fim 
do processo se situem no tempo e espaço em que vi-
vem; permitir que conheçam e analisem a realidade 
brasileira; possuir imagens que colaborem com o es-
clarecimento dos temas e não reforcem estereótipos; 
possua atividades que contribuam para o desenvol-
vimento da expressão oral e escrita e operações men-
tais; contribua para a alfabetização cartográfica, com 
a linguagem oral e escrita; atividades estimulem a 
investigação e o desenvolvimento de espírito crítico 
e criativo; expliquem como se deram a produção das 
diferenças sociais; proporcionem a compreensão da 
realidade espaço temporal; apresente os problemas 
sociais, analise criticamente fatos e dados.
 É possível observar como existe uma operação 
em que se associa elementos metodológicos e peda-
gógicos às funções apontadas, anteriormente, ao co-
nhecimento histórico e à concepção de livro didático. 
Dessa maneira, percebe-se como o conhecimento his-
tórico vai ganhando características que são próprias 
do espaço escolar, dando-lhe a especificidade de co-
nhecimento histórico escolar. Tal fato que pode ser 
observado na ideia de complexificação e gradação, ca-
racterísticas que dizem respeito à organização de tal 
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espacialidade e, por sua vez, da instituição escolar. Ao 
mesmo tempo, responde às demandas de criticidade, 
criatividade e formação cidadã tão caras ao momento 
de produção do documento que orienta tal concepção 
de livro didático e que se tomou como objeto de análi-
se para o presente capítulo.
 Além disso, seus próprios objetivos – compre-
ensão das relações de tempo e espaço, assim como de 
sua localização neste e naquele, e apreensão da reali-
dade e de sua formação – contribuem para aspectos 
gerais da formação, como é o caso da alfabetização em 
diferentes linguagens. 
 Em síntese, a história e seu livro didático usam 
o modelo de conhecimento apresentado pelo conheci-
mento especializado, no entanto, este obedece a obje-
tivos e funções diferentes. Essa distinção de finalidade 
torna o conhecimento histórico do livro didático dife-
rente e, por sua vez, leva os sujeitos que habitam o espa-
ço escolar a disputarem e intervirem em seu formato.
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ENTRE NEOLIBERALISMO E POLÍTICAS DE 
CONCERTAÇÃO DO GOVERNO DO PARTIDO 

DOS TRABALHADORES: O ESPAÇO ESCOLAR E A 
TRANSFORMAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE 

DOS LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA (2001- 2014)

A produção de livros didáticos e de história a partir dos 
editais do PNLD (2001-2014): praticando o espaço 

escolar após a definição de critérios de qualidade

 Como se processaram as avaliações do PNLD 
após as Recomendações para uma política pública dos 
Livros Didáticos (2001b)? Os critérios estabelecidos se 
mantiveram ou se transformaram ao longo dos anos 
2000? Nesse capítulo nos deteremos ao estudo do que 
ficou compreendido como terceiro momento do PNLD: 
as avaliações dos livros didáticos após a definição e re-
comendações de critérios de qualidade para o livro di-
dático e de história. Responder a tais questionamentos 
implica em analisar os movimentos estabelecidos no 
espaço escolar1 em sua relação sócio-histórica. 

¹ Sempre que tratar-se nesta pesquisa da categoria espaço escolar, estamos 
nos referindo ao conjunto de relações estabelecidas por agentes sociais, 
através da mobilização de signos, significados e significantes que estão na 

C A P I T U L O  3
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 A fim de realizar tal apreciação, abordaremos 
os editais do PNLD 2004 (2001), 2005 (2002), 2007 
(2004), 2008 (2006), 2010 (2008), 2011 (2009), 
2013 (2010), 2014 (2011) e 2016 (2014)2. Tal como 
os documentos do capítulo anterior, estes serão 
abordados como práticas do espaço escolar.
 Vale ressaltar que esses documentos possuem 
diferenças entre os que foram tratados no capítulo 
anterior em dois aspectos: a) a natureza (documen-
tos de reflexão que desenvolvem parâmetros de qua-
lidade x editais de compra) e b) o intervalo temporal 
(1994; 2001 x 2001-2014).
 Como editais de licitação, sua função é 
convocatória e têm como fim a geração de licita-

base da formação do ensino formal e que orientam e tornam possíveis as 
suas ações em tal espacialidade e que, ao mesmo tempo, a compõe. Em ou-
tras palavras, funcionam como linguagem que viabiliza e torna possível o 
agir de acordo com tais elementos preestabelecidos pelo grupo e necessá-
rios para pertencer a ele. Dessa maneira, tal espacialidade tem suas fron-
teiras traçadas ao estabelecer o que é viável ou permitido e o que não é. Essa 
espacialidade deve ser entendida como possuidora de uma historicidade, 
marcada pela bricolagem de elementos que conectam camadas de passado, 
presente e projeções de futuro.
² Tais documentos, a partir de agora, serão indicados pelo ano da edição 
do programa e não pelo de publicação. Exemplo: PNLD 2004; 2004. Essa 
diferença existe porque o ano da edição corresponde ao que os livros didá-
ticos avaliados devem estar na escola para uso. O processo de elaboração e 
homologação do edital, assim como de avaliação, inicia-se, em média, dois 
anos antes. Esse processo compreende a) inscrição das obras, o processo de 
cadastramento dos autores e obras, assim como a entrega dos documen-
tos e livros para avaliação b) pré-análise, momento em que se avalia se o 
livro didático é reincidente no processo avaliativo e se corrigiu erros apre-
sentados anteriormente, se possui duplicicidade em relação a outra obra 
inscrita c) avaliação, demarca o processo propriamente dito de análise das 
obras; publicação do Guia do PNLD e escolha do professor, implica no mo-
mento em que as obras aprovadas pela avaliação se tornam acessíveis ao 
professor, por meio do guia, e podem ser adquiridas; Aquisição e entrega 
das obras, diz respeito ao processo de negociação entre editores/ autores de 
livros didáticos e o Estado brasileiro a fim de garantir a compra e entrega 
do material em tempo hábil para começar o ano letivo escolar. Para saber 
mais, ler: FREITAS, Itamar; OLIVEIRA, Margarida. In: OLIVEIRA, Margari-
da Maria Dias; COSTA, Aryana (Org.). Programa Nacional do Livro Didático 
– PNLD: Processo de uma Política e Possibilidades de Aperfeiçoamento. Na-
tal: EDUFRN, 2014.
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ções de aquisição. Segundo a legislação brasilei-
ra, seu objetivo é

[...] garantir a observância do princípio constitu-
cional de isonomia, a seleção de propostas mais 
vantajosas para a Administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será jul-
gada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da mo-
ralidade, da igualdade, da publicidade, da probida-
de administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que 
são correlatos (BRASIL, Lei n. 8.666, 1993).

 Dito de outra maneira, trata-se de organizar 
princípios e critérios que norteiem a aquisição de ma-
teriais, bens ou serviços por parte do Estado à iniciati-
va privada. 
 Segundo Margarida Oliveira (2013, p. 359), 
quando se trata dos livros didáticos, dentre esses cri-
térios estão:

[...] as especificações técnicas (gramatura da folha, 
qualidade da impressão, tipo de encadernação, 
entre outros) e as especificações acadêmicas, que 
incidem nas relações do nível do ensino – se da 
primeira ou segunda fase do ensino fundamental 
– como as diretrizes mais gerais da educação, pas-
sando pela legislação nacional, recomendações do 
Conselho Nacional de Educação e esmiunçando 
orientações sobre vários componentes curricu-
lares: Língua Portuguesa, Matemática, História, 
Ciências, Geografia e, a partir de 2011, Língua Es-
trangeira Moderna (Inglês e Espanhol). 

 É possível observar, a partir da citação, que 
tais critérios não se limitam apenas à dimensão 
material, mas se estendem para aspectos sociofilo-
sóficos da educação, fato que torna esse edital dife-
rente das demais produções desse tipo, aspecto que 
aparece na citação supracitada. A presença dessas 
características representa as marcas da comple-
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xidade que o livro didático possui em sua relação 
com a sociedade e com a educação. 
 Essa complexidade deve-se a duas dimensões 
que estão intimamente relacionadas. A primeira diz 
respeito à multiplicidade de agentes e instituições en-
volvidas, a saber, movimentos sociais organizados, 
acadêmicos, alunos, professores, e todos aqueles que 
de alguma forma têm ou tiveram contato com a insti-
tuição escolar. O outro elemento são as concepções de 
sociedade e educação que tais agentes sociais possuem. 
 Embora o objetivo de tais editais seja a aquisi-
ção de livros didáticos de qualidade pelo Estado bra-
sileiro, estes apontam para as características que têm 
sido consideradas como plausíveis para esse material 
de acordo com o que se espera para educação e for-
mação da sociedade brasileira do século XXI. Tais ele-
mentos, como já apresentados em outros momentos, 
não são dados, mas representam lutas, disputas e con-
tratos sociais que estruturam o espaço escolar. Nesse 
sentido, tais editais apresentam, em suas sedimenta-
ções, tais marcas. Ao mesmo tempo, se constituem en-
quanto norteadores de práticas de produção de livros 
didáticos, uma vez que ao estabelecerem os critérios 
de seleção, necessários à aquisição do livro produzido 
pela iniciativa privada, também apresentam aquilo 
que um livro didático, indispensavelmente, precisa 
ter para se constituir enquanto tal. 
 Em outras palavras, os editais superam sua 
função primeira de editais na medida em que definem 
e redefinem as características do material didático a 
partir das necessidades da sociedade brasileira, avan-
ço das ciências pedagógicas e especializadas, como 
será apresentado posteriormente.
 A fim de produzir uma paridade dos dados que 
pudessem estabelecer comparações, foi utilizada a 
mesma ferramenta de coleta de dados mencionada 



138

JANDSON BERNARDO SOARES 

no capítulo anterior, alterando apenas as fontes abor-
dadas. Vale ressaltar que algumas perguntas da ferra-
menta de trabalho não puderam ser respondidas, isso 
se deve ao fato de ter documentos que, apesar de te-
rem a mesma intenção, qualificar os livros didáticos, 
possuem estruturas diferentes.
 Os documentos apresentados não possuem um 
padrão de escrita, embora possuam características co-
muns. Além disso, se transformaram ao longo dos anos, 
mesmo que minimamente. Os editais do PNLD possuem 
uma primeira parte, esta intitula-se: do objeto. Nesse pri-
meiro momento ficam registrados a que tal documento 
veio. Em outras palavras, qual a função do edital. 
 A segunda parte possui mais de uma denomi-
nação, embora tenham a mesma função para os edi-
tais, que se intitula do período (2004) ou dos prazos 
(2005-2016). Nesse ponto o que se tem é um calendá-
rio para as etapas de pré-inscrição e inscrição. 
 A terceira parte, intitulada de procedimentos, 
vai se transformar ao longo da série estudada. Para a 
edição 2004, apresentou uma dupla função: a) deter-
minar as regras de realização das inscrições das obras. 
Esta também diz respeito a quem pode concorrer, e o b) 
perfil que as obras devem ter. A partir da edição 2005 
tentou-se separar o perfil das obras e dos concorrentes 
em um tópico específico, denominado de condições de 
participação, deixando sob a alcunha de procedimen-
tos apenas o tratamento das questões relacionadas 
às etapas de pré-inscrição, inscrição, entrega dos do-
cumentos e entrega das obras, indicando assim uma 
nova função a esse título. Em 2007 ocorreu o inverso, 
o tópico procedimento tratou do tipo de obra e quem 
pode concorrer e separou um tópico denominado ins-
crição para tratar dos documentos legais e sua entrega, 
assim como das regras para entrega dos livros para re-
alização da avaliação. 
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 A partir de 2008 apareceu uma nova formula-
ção, os procedimentos passaram a corresponder apenas 
às etapas de pré-inscrição, inscrição, entrega dos docu-
mentos e entrega das obras, deixando as outras funções 
de perfil das obras e dos concorrentes, respectivamen-
te, sob duas alcunhas: caracterização das obras e das con-
dições de participação, sendo esta última reforçada por 
elementos éticos exigidos aos autores e editores, assim 
como as possíveis punições por tais descumprimentos. 
Tratou-se da introdução de elementos disciplinares na 
avaliação, os quais vão além do simples impedimento 
de concorrência em outros editais, adentrando, por sua 
vez, a esfera da justiça civil.
 O quarto elemento comum apresentado é cha-
mado das etapas do processo (2008), das etapas do pro-
cesso de seleção das obras (2004, 2007) e do processo de 
avaliação (2005-2016) e refere-se às etapas de tria-
gem, pré-análise, avaliação pedagógica, guia e escolha.
 O quinto componente é intitulado de das etapas 
do processo de aquisição (2004) ou dos processos de habi-
litação, aquisição, produção e entrega (2005-2016). Esse 
momento surge como garantidor dos trâmites legais 
para aquisição, uma vez que a editora responsável de-
veria estar quite com seus compromissos legais e fis-
cais, condição necessária para que o Estado brasileiro 
realizasse a contratação do serviço. Ao mesmo tempo, 
esse é o espaço destinado para que tal comprador veri-
fique se o produtor de livros didáticos cumpriu com a 
demanda de produção no tempo estipulado.
 A partir de 2011 houve uma separação desses 
aspectos, destinou-se um tópico específico para habi-
litação e outro para aquisição, produção e entrega. A 
criação de novos tópicos, como já apontados em ou-
tros momentos, indica a construção de um documen-
to mais claro, assim como estabeleceu a necessidade 
de um olhar mais apurado dos interessados em vende-
rem seus materiais através de tais editais de compra. 
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 O sexto elemento é designado como das dispo-
sições gerais. Esse tópico trata dos tramites legais para 
esclarecimentos relativos à avaliação, como por exem-
plo, possíveis questionamentos em relação aos seus re-
sultados. Apresenta um breve sumário dos anexos que 
são necessários à inscrição das obras, os fundamentos 
que orientam a avaliação e o papel que cada sujeito e 
instituição possuem no processo de avaliação. 
 A estrutura dos editais também corresponde às 
transformações que se deram no espaço escolar. Um 
exemplo de tal aspecto, em 2011, foi a criação de um 
tópico apontado como acessibilidade, que diz respei-
to às condições para a conversão de obras inscritas 
em material acessível em Braille. Ou seja, a questão do 
acesso passava a fazer parte do conjunto de referen-
ciais que compõem e permitem a sua habitabilidade.
 Após as deposições gerais são disponibilizados to-
dos os anexos, os quais podem ser vistos na tabela a seguir:
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 Assim como as partes iniciais dos editais, os 
anexos permitem perceber como a avaliação vem se 
transformando na medida em que seus elaboradores 
vão desenvolvendo mais experiência com os materiais 
avaliados. Um exemplo desse caso é a constituição de 
documentos que visavam evitar a avaliação de uma 
coleção reinscrita sem levar em conta erros encontra-
dos em processos avaliativos anteriores; ou obras que 
se configurem enquanto réplicas de outras coleções 
participantes da mesma avaliação, materializadas, 
respectivamente, nas declarações de reinscrição, de 
primeira avaliação; e na declaração de originalidade.
 Essas transformações também se dão na me-
dida em que o material didático se transformou. 
Esse caso pode ser observado nos anexos que se vol-
tam para a constituição de critérios que se destinam 
a objetos multimídias anexos aos livros via CD-ROM 
e na construção da Declaração de Obra elaborada com 
base. Esta última está atrelada à capacidade de pro-
dução de um livro didático a partir de outras obras 
que são de propriedade de um mesmo editor. Em 
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outras palavras, trata-se de um livro produzido por 
editores a partir de outras obras autorais, as quais 
têm os direitos cedidos às editoras.
 É possível assim dizer que os editais apresen-
tam pelo menos duas características que demarcam o 
momento sócio-histórico em que foram produzidos. 
O primeiro é a existência de um Estado consumidor e 
por sua vez avaliador. Segundo Jurgo Santomé (2003), 
como resultado da implementação do neoliberalismo 
no Estado e, por sua vez, na educação, este se tornou 
um “Estado Avaliador”. Para ele o Estado não desapa-
receu, como previa a concepção neoliberal, “[...] porém 
se tornou invisível, adotando funções mais ligadas à 
avaliação e à supervisão. Os controles finais se trans-
formam no mecanismo que permite dissimular as 
prescrições implícitas” (p. 56). Na medida em que o Es-
tado se coloca como gerador de critérios para a aquisi-
ção de livros, passa a delimitar, no espaço escolar, o que 
se considera como livro didático. Ao mesmo tempo, 
deixa tal responsabilidade à livre concorrência, uma 
vez que acredita que, através de tal disciplinarização, 
a prática social de produção de livros didáticos irá se 
transformar, evitando assim intervir diretamente. 
 Dito de outra forma, aponta-se como deve ser 
em vez de fazê-lo, atribui-se ao mercado e ao interesse 
privado de vendagem de livros a possibilidade de me-
lhoria dos materiais didáticos. Trata-se de um Estado 
que prescreve.
 O segundo é a transformação que os editais so-
frem ao longo da série, o que possibilita perceber como 
o processo é dinâmico, se colocando em constante au-
toavaliação em relação a sua clareza, eficiência e lega-
lidade, o que faz com que estes partam de sua própria 
experiência histórica como meio para o seu aprimo-
ramento. Experiência que está diretamente associada 
aos aspectos sociofilosóficos que fundamentam a ava-
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liação, a saber, concepções de sociedade, de educação, 
livro didático e, por sua vez, como objeto do interesse 
desta pesquisa, da História e do livro referente a ela.
 É no sentido de localizar tais aspectos que se par-
tirá daqui em diante e, assim, tentar compreender que 
signos, significados e significantes do espaço escolar 
estão mobilizados em tais documentos em sua relação 
com o componente curricular História. Para isso, nos 
voltaremos para apenas uma parte específica dos editais, 
os Princípios e critérios para avaliação de livros didáticos.
 Esse recorte possui uma estruturação própria, di-
vidida em duas partes: A primeira são os princípios e cri-
térios para Avaliação de livros didáticos comuns a todas as 
áreas e 2 – Critérios eliminatórios específicos de cada área.
 O primeiro foi organizado da seguinte ma-
neira: a) princípios gerais: esse espaço possui uma 
introdução que, geralmente, aponta para princípios 
educacionais a serem seguidos e quais são suas rela-
ções com as necessidades educacionais brasileiras; 
ou indicam transformações educacionais que devem 
ser seguidas pelos materiais didáticos. Dito de outra 
forma, afirma de que pontos a avaliação parte, fun-
cionando assim como um contextualizador dos ele-
mentos seguintes; b) critérios eliminatórios comuns 
a todas as áreas: diz respeito às características que 
devem ser respeitadas por todos os livros didáticos, 
independente do componente curricular analisa-
do, indispensavelmente; c) critérios classificatórios/
qualificatórios, que tratam de características que se-
rão levadas em conta no momento de classificação 
das produções, ou seja, serve para classificar quais fo-
ram as que mais e as que menos se assemelharam ao 
proposto pelos editais, sendo as primeiras de maior 
qualidade em relação às segundas.
 O segundo foi estruturado com três partes si-
milares às do recorte anterior: a) princípios e critérios 
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para o componente curricular História: se constituem 
enquanto uma introdução com a função de contextu-
alizar a concepção de ensino de História, assim como 
de sua função educacional e, por sua vez, do livro di-
dático de tal disciplina.; b) Critérios eliminatórios 
para o componente curricular História: diz respeito às 
características que os livros didáticos de História de-
vem respeitar, levando em conta os princípios educa-
cionais em relação à ciência de referência e ao ensino 
de História; e aos critérios classificatórios/qualificató-
rios comuns para o componente curricular História.
 Vale ressaltar que os critérios classificatórios/
qualificatórios, tanto da parte comum quanto especí-
fica, apareceram pela última vez na edição 2008 e fo-
ram incorporados aos critérios de exclusão na edição 
2010, concedendo a estes o mesmo nível de valor, já 
que, como elementos de classificação, acabavam rele-
gados a uma segunda ordem de critérios. 

Mais do que editais de compra: os editais do pnld, 
habitabilidade e economia escriturística no espaço escolar

 Os documentos mencionados aqui apresentam 
a mesma forma de obtenção de legitimidade que as Re-
comendações para uma política pública dos Livros Didá-
ticos (2001b). Este documento se utiliza da memória 
do programa e do corpo de leis elaboradas que se rela-
cionam com a educação. É através desses mecanismos 
que os documentos se tornam plausíveis e aceitáveis 
diante do espaço escolar. Nesse mesmo ponto residem 
os pactos sociais estabelecidos nessa espacialidade, 
uma vez que todas essas leis evocadas são recorrência 
da luta democrática por direitos, principalmente por 
inclusão e permanência dos grupos menos favoreci-
dos na escola.
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Tabela 7 – Rede intertextual utilizada por edição da avaliação 
do PNLD e formas de usos (2004-2016)

Rede
 intertextual

N° 
edições

Edições Formas de uso

Diretrizes 
Curriculares 

Nacionais

9 2004, 2005, 
2007, 2008, 
2010, 2011, 
2013, 2014, 

2016

• Apontamento legal dos 
critérios de avaliação

• Critério eliminatório
• Princípio legal a ser res-

peitado
• Relação entre o princípio 
legal e a interdisciplinari-

dade

Lei de Diretri-
zes e Bases da 

Educação

9 2004, 2005, 
2007, 2008, 
2010, 2011, 
2013, 2014, 

2016

• Mencionar as funções da 
educação

• Apontamento legal dos 
critérios de avaliação

• Apresentar os princípios 
educacionais

• Critério eliminatório
• Princípio legal a ser res-

peitado
• Orientador do currículo

• Fundamento educacional
• Afirmar a reorganização 

proporcional ao ensino fun-
damental de 9 anos (art. 32)

• Reafirmação dos princí-
pios da Constituição

Constituição 
Federal

7 2007, 2008, 
2010, 2011, 
2013, 2014, 

2016

• Critério eliminatório
• Fundamentação para os 

valores cidadãos
• Princípio legal a ser res-

peitado
• Fundamento educacional

Lei 
10639/20033 

7 2007, 2008, 
2010, 2011, 
2013, 2014, 

2016

• Critério eliminatório
• Princípio legal a ser res-

peitado

³ Institui a obrigatoriedade do Ensino sobre História e Cultura Afro-bra-
sileira. Segundo essa lei, “O conteúdo programático a que se refere o caput 
deste artigo incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta 
dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da 
sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas so-
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Parecer Câmara 
da Educação 

Básica (CEB) n 
15/20004 

7 2007, 2008, 
2010, 2011, 
2013, 2014, 

2016

• Critério eliminatório
• Princípio legal a ser res-

peitado

Parecer CNE 
003/20045 

7 2007, 2008, 
2010, 2011, 
2013, 2014, 

2016

• Critério eliminatório
• Princípio legal a ser res-

peitado

Estatuto da 
Criança e do 
Adolescente

7 2007, 2008, 
2010, 2011, 
2013, 2014, 

2016

• Princípio legal a ser res-
peitado

• Critério eliminatório

Lei 11.2746 5 2010, 2011, 
2013, 2014, 

2016

• Apresentar o documento 
que decreta a ampliação do 
ensino Fundamental para 

9 anos

11.645/ 20087 4 2011, 2013, 
2014, 2016

• Critério eliminatório

11.525/20078 4 2011, 2013, 
2014, 2016

• Critério eliminatório

cial, econômica e política pertinentes à História do Brasil.” (BRASIL, 2003). 
Estes devem ser tratados em especial nas áreas de Educação Artística, Lite-
ratura e Histórias Brasileiras. Institui também o Dia da Consciência Negra 
para o calendário escolar.
⁴ Trata da relação entre livros didáticos e a veiculação de imagens comer-
ciais.
⁵ Diz respeito ao desenvolvimento de trabalhos e projetos a serem idealiza-
dos no espaço escolar relacionado ao “igual direito às histórias e culturas 
que compõem a nação brasileira, além do direito de acesso às diferentes 
fontes da cultura nacional a todos os brasileiros” (CEB, 2004, p. 1). Em ou-
tras palavras, trata do trabalho com a História Africana, da cultura afro-
-brasileira e indígena, atuando ao lado da lei 10.639, de 2003 e 11.645, de 
2008.
⁶ Refere-se à instituição do ensino fundamental de 9 anos gratuito na es-
cola pública brasileira.
⁷ Infere a obrigatoriedade do estudo da história e cultura afro-brasileira e 
indígena.
⁸ Da obrigatoriedade, no currículo do ensino fundamental, do tratamento 
dos direitos das crianças e dos adolescentes.
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Avaliações ante-
riores

4 2004, 2005, 
2007, 2008

• Citar experiências que 
balizam a avaliação

• Apontamento legal dos 
critérios de avaliação

• Inserir o novo edital em 
uma ideia de continuidade

• Apresentar o aprimora-
mento das avaliações

• Apresentar de onde vem o 
referencial da avaliação

Definições de 
princípios e 

Critérios para 
a avaliação de 

livros didáticos 
(2001)

3 2004, 2005, 
2007

• Apontamento legal dos 
critérios de avaliação

Parâmetros 
Curriculares 

Nacionais

3 2004, 2005, 
2007

• Apontamento legal dos 
critérios de avaliação

• Orientador do currículo

Resolução n° 
1/2004

3 2007, 2008, 
2011

• Critério eliminatório
• Princípio legal a ser res-

peitado

Orientações 
para inclusão 

de criança de 6 
anos de idade e 
ensino funda-

mental de 9 
anos: Orienta-

ções gerais

3 2010, 2013, 
2016

• Princípios para a inclusão 
das crianças no ensino fun-

damental de 9 anos

Resolução CNE/
CEB n 4/20109 

3 2013, 2014, 
2016

• Critério eliminatório
• Princípio legal a ser res-

peitado

⁹ Segundo o próprio documento, “A presente Resolução define Diretrizes 
Curriculares Nacionais Gerais para o conjunto orgânico, sequencial e ar-
ticulado das etapas e modalidades da Educação Básica, baseando-se no 
direito de toda pessoa ao seu pleno desenvolvimento, à preparação para o 
exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho, na vivência e con-
vivência em ambiente educativo, e tendo como fundamento a responsa-
bilidade que o Estado brasileiro, a família e a sociedade têm de garantir a 
democratização do acesso, a inclusão, a permanência e a conclusão com 
sucesso das crianças, dos jovens e adultos na instituição educacional, a 
aprendizagem para continuidade dos estudos e a extensão da obrigatorie-
dade e da gratuidade da Educação Básica” (CNE/CEB, 2010, p. 1).
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Parecer 
CNE/CEB n° 

11/201010 

3 2013, 2014, 
2016

• Critério eliminatório
• Princípio legal a ser res-

peitado
• Princípio educacional e 

sua relação com o currículo
• Apresentar princípio 

norteador sobre a questão 
da introdução, aquisição e 

consolidação de escrita e da 
leitura através da diversida-

de dos gêneros textuais

Documento de 
1995

2 2004, 2005 • Demonstrar o caráter 
democrático do processo de 

avaliação

Pesquisas a par-
tir de 1995

2 2007, 2008 • Apresentar o aprimora-
mento das avaliações

• Apresentar de onde vem o 
referencial da avaliação

Resolução CNE/
CP 0111 

2 2014, 2016 • Critério eliminatório
• Princípio legal a ser res-

peitado

Resolução CNE/
CEB n°7/201012 

2 2014, 2016 • Critério eliminatório
• Princípio legal a ser res-

peitado

Provinha Brasil 1 2016 • Exemplo de avaliação que 
se baseia nos eixos da alfa-

betização

Resolução nº 3 
de 2010 CNE13 

1 2016 • Critério eliminatório
• Princípio legal a ser res-

peitado
• Apresentar o tipo de cole-
ção a ser apresentada para 

o PNLD

10 Diz respeito à reformulação das Diretrizes Curriculares Nacionais em 
relação ao estabelecimento do Ensino Fundamental de 9 anos e suas impli-
cações no espaço escolar.
11 Trata-se da instituição de Diretrizes Curriculares Nacionais para a For-
mação de professores indígenas em cursos de Educação Superior e Ensino 
Médio.
12 Fixa as Diretrizes curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 
9 anos e suas implicações no espaço escolar.
13 “Institui Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos 
nos aspectos relativos à duração dos cursos e idade mínima para ingresso 
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Parecer CNE/CP 
1414 

1 2016 • Critério eliminatório
• Princípio legal a ser res-

peitado

Estatuto do 
Idoso

1 2016 • Critério eliminatório

Pacto Nacional 
da Educação 

para Alfabeti-
zação na Idade 
Certa (PNAIC)15 

1 2016 • Afirmar o princípio da 
alfabetização como meta 

educacional
• Relação entre o princípio 
legal e a interdisciplinari-

dade

Fonte: BRASIL/MEC. Edital do PNLD 2004 (2001), 2005 (2002), 2007 
(2004), 2008 (2006), 2010 (2008), 2011 (2009), 2013 (2010), 2014 (2011) 
e 2016 (2014). Sistematização do autor (2017).

 É possível perceber como tal rede intertextu-
al apresenta os principais documentos norteadores 
que orientam o espaço escolar, a saber, as Diretrizes 
Curriculares Nacionais, Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, seguidos pela Constituição Nacional, Lei 
10639/2003, Parecer CEB n. 15/2000, Parecer CNE 
003/2004, Estatuto da Criança e do Adolescente. Tal 
inferência é possível na medida em que se constata sua 
aparição em todos os editais analisados. Documentos 
nos cursos de EJA; idade mínima e certificação nos exames de EJA; e Edu-
cação de Jovens e Adultos desenvolvida por meio da Educação a Distância” 
(CNE/CP, 2010, p. 1).
14 Diz respeito às Diretrizes operacionais para a implementação da história 
e das culturas dos povos indígenas na Educação Básica em decorrência da 
Lei 11.645, de 2008.
15 Compromisso firmado a partir de 2013 entre o governo federal, Distri-
to Federal e demais estados e municípios para que todas as crianças este-
jam alfabetizadas até os oito anos de idade, momento correspondente ao 
3° ano do Ensino Fundamental. Este, segundo o portal do próprio pacto 
(http://pacto.mec.gov.br/o-pacto), atua em quatro frentes “1. Formação 
continuada presencial para os professores alfabetizadores e seus orien-
tadores de estudo; 2. Materiais didáticos, obras literárias, obras de apoio 
pedagógico, jogos e tecnologias educacionais; 3. Avaliações sistemáticas; 
4. Gestão, mobilização e controle social.”. Essa iniciativa tem como prer-
rogativa o Plano de Desenvolvimento da Educação e o Plano Nacional de 
Educação. Ambos preveem a alfabetização até os oito anos de idade. Para 
saber mais, ler: Pacto Nacional pela alfabetização. Disponível em: <http://
pacto.mec.gov.br/images/pdf/pacto_livreto.pdf>. Acesso em: 5 jan. 2017.
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que são tomados, principalmente, como princípios le-
gais, educacionais e como critérios de eliminação.
 É através de tal rede intertextual que se im-
plica nos editais, enquanto práticas de tal espaço, as 
dimensões Aléticas, deônticas e epistêmicas, apre-
sentadas anteriormente a partir de Michel de Certeau 
(2013). É necessário entender que tais dimensões que 
orientam as práticas não são apenas resultado de tais 
documentos, mas se constituem também como seus 
referenciais. Apresentado de outra maneira, essas di-
mensões da prática são produtos e produtoras ao mes-
mo tempo, fazendo parte de uma relação dialética. 
Essa dimensão dialética também aparece na medida 
em que se observa a utilização de tal rede intertextual 
não apenas como argumento de autoridade, unilate-
ralizada, mas enquanto uma reafirmação mútua dos 
referenciais compartilhados no espaço escolar e pre-
sentes nele, os quais compõem a economia escriturís-
tica dessa espacialidade. 
 Essa rede documental evocada também permi-
te refletir a historicidade do espaço escolar, uma vez 
que implicam, enquanto produtoras e produtos, nas 
transformações ocorridas em tal espacialidade. Um 
exemplo disso é a indicação de uma série de princípios 
legais e orientações relacionadas ao ensino fundamen-
tal de 9 anos, que tem seu primeiro documento citado 
a partir da edição 2010, a saber, Orientações para inclu-
são de criança de 6 anos de idade e ensino fundamental 
de 9 anos: Orientações gerais, publicada em 2007; o Pa-
recer CNE/CEB n° 11/2010, que trata da reformulação 
das Diretrizes Curriculares Nacionais em relação ao 
estabelecimento do Ensino Fundamental de 9 anos e 
suas implicações no espaço escolar, citado a partir da 
edição 2013; e a Resolução CNE/CEB n°7/2010, que fixa 
diretrizes curriculares nacionais para o Ensino Funda-
mental de 9 anos e suas implicações no espaço escolar, 
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mas que só aparece na edição 2014. O que se percebe 
é como o próprio espaço escolar vai se reformulando a 
partir de carências educacionais, as quais são resulta-
do da relação entre a sociedade e tal espacialidade, ao 
mesmo tempo transformando-o.
 Quando passa-se a analisar as funções que esses 
documentos desempenham no contexto em que es-
tão inseridos nos editais é possível chegar a seis tipos 
de uso: a) Dimensão democrática do processo, diz res-
peito a pluralidade de sujeitos envolvidos na produção 
das avaliações e dos critérios utilizados; b) Definição, 
função e fundamento da educação, diz respeito aos di-
recionamentos dados a esse aspecto sócio-histórico em 
relação ao livro didático; c) Fundamento para os valo-
res democráticos, tratam dos aspectos ligados ao res-
peito e convívio social na democracia; d) Experiências, 
tratam do aspecto cumulativo que a avaliação do PNLD 
desenvolveu em suas práticas; e) critérios de avaliação, 
em outras palavras, o respaldo legal para escolha dos 
critérios de qualidade; e por último, f) fundamentação 
para avaliação, ou seja, aspectos sociofilosóficos da ava-
liação, que podem ser vistos no gráfico a seguir:
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 É possível observar como em momentos de 
reformulação da avaliação os documentos passam a 
tratar da dimensão histórica de tal processo, mobili-
zada através do uso de experiências anteriores. Esse 
fato pode ser observado nas edições de 2004 (2001) e 
2005 (2002), momento imediatamente posterior às 
formulações apontadas nas Recomendações; e nas 
edições 2010 e 2011, momento em que os editais 
indicam uma nova postura da avaliação e um novo 
direcionamento para o livro didático. Em outras pa-
lavras, é possível afirmar que a dimensão histórica 
é retomada em momentos em que a avaliação se re-
estrutura, indicando assim a mudança sem romper 
com a estrutura do programa, já que esta passa a ser 
indicada como uma continuação do processo de apri-
moramento da avaliação.
 Pode-se perceber essa mudança na edição 2011 
na medida em que a rede documental passou a ser re-
vertida, hegemonicamente, para a construção de cri-
térios de avaliação. Em outras palavras, a maioria dos 
documentos evocados transformam-se em critérios 
de avaliação, ao mesmo tempo em que os usos para a 
fundamentação da avaliação desaparecem. Isso não 
quer dizer que se deixou de fundamentar a avaliação 
através da rede de documentos que compõem a eco-
nomia escriturística do espaço escolar, mas, aqueles 
passam a estar traduzidos nos critérios de qualidade.
 É somente na edição 2016 (2014) que a fun-
ção de fundamentação da avaliação reaparece. Isso 
ocorre em virtude de esse edital buscar um apri-
moramento em relação às edições anteriores, como 
será visto adiante. 
 Ao observar o uso da rede documental em 
termos totais, ou seja, através das diversas funções 
estabelecidas ao longo dos anos, chegou-se ao se-
guinte gráfico.
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 O gráfico apresentado possibilita perceber que 
a utilização dos documentos se deu, principalmente, 
para a formulação de critérios de qualidade. Tal fato 
permite afirmar que a legislação tem se constituído 
enquanto o princípio comum aos agentes do espa-
ço escolar brasileiro, além de localizar-se na base da 
elaboração dos critérios de qualidade, funcionando 
como um repertório para aqueles que participaram da 
elaboração de tais editais. 
 Dito de outra forma, a documentação apresen-
tada formaliza o conjunto de possíveis práticas no es-
paço escolar na medida em que mediam o repertório a 
ser trabalhado por cada a gente, seja esse produtor de 
livros didáticos, professor, gestor, aluno etc. É através 
do conhecimento e uso desses princípios legais que se 
constroem as ações no espaço escolar. 
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Educação, sociedade, formação de sujeitos e espaço escolar: 
a avaliação do pnld e suas fundamentações sociofilosóficas

 Mas qual ideia de educação está vinculada ao 
espaço escolar pós anos 2000 através dos editais do 
PNLD, entre as edições 2004 e 2016? Essa pergunta 
não é tão simples de resolver, uma vez que os docu-
mentos apresentados não tratam em um momento 
específico o que está compreendido em relação a 
esse aspecto. Nesse sentido, fez-se necessário, para 
uma análise mais apropriada, refletir sobre três ele-
mentos que juntos ajudaram a chegar em uma as-
sertiva, a saber: definições diretas do que é a educa-
ção, suas funções, qual o modelo de sociedade e de 
cidadão está defendido em tais documentos. 
 Para analisar esses dois aspectos partiu-se de 
dois critérios comparativos, a presença dos aspectos 
no maior número de editais, assim como sua pri-
meira e última aparição. A escolha por esses crité-
rios está na ideia de reincidência, indicando carac-
terísticas mantidas, substituídas ou superadas. 
 As características apontadas para a socie-
dade nos editais não são homogêneas, tendo sua 
primeira menção no edital de 2007. O documento 
menciona que o que se deseja é a formulação de 
uma sociedade justa e igualitária, aspecto que se 
perpetuou ao longo de todos os editais avaliados, 
com exceção da edição 2016. 
 A edição 2007 apresentou também mais duas 
medidas características que apontam para a tentativa 
de conserto de estigmas sociais através da educação, 
estas aparecem através da adoção de medidas de rea-
firmação e defesa de dois grupos de pressão, as mulhe-
res e os negros. Nesse sentido esse documento afirmou 
que se desejava a constituição de uma sociedade não 
sexista e antirracista. Discussão que seria aprofunda-
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da a partir das edições posteriores ao PNLD 2010. Tal 
transformação deve ser diretamente associada à con-
cepção política promovida pelo governo Lula, marca-
da pela ideia de governança de concertação. 
 De acordo com Éder Dantas e Luiz de Souza 
Junior (2017), ao estudarem as políticas educacio-
nais para o Ensino Superior durante o governo Lula, 
afirmam que este pode ser considerado como de 
transição de paradigmas, no que diz respeito à for-
ma de governo. Segundo os autores, esta se caracte-
rizou como uma política marcada por uma transi-
ção de paradigmas, uma vez que não rompeu com o 
modelo de Estado neoliberal.
 A alternativa apresentada pelo governo Lula, 
segundo Dantas e Souza Jr. (2017), seria apresentada 
como política de concertação, que se caracterizaria 
pela formulação de um novo pacto social marcado 
pela estratégia de negociação entre os diversos grupos 
sociais, processo que deveria ser mediado pelo Estado. 
Como pode ser visto no trecho a seguir,

O conceito de “concertação” está associado à ideia 
de “pacto social”, ou seja, a construção de um am-
plo processo de negociação política entre os dife-
rentes atores sociais que compõem a Nação, no 
sentido da montagem de uma arquitetura institu-
cional e legal capaz de promover um desenvolvi-
mento econômico e social negociado, tendo o go-
verno como mediador (DANTAS; SOUZA JR., 2017, 
p. 4).

  Segundo Jorge Rubem Biton Tapia (2007), ao 
analisar a criação do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social (CDES), aponta que a interpreta-
ção do Estado através da ideia de concertação social 
marca a literatura dos anos 1990 e não seria uma 
exclusividade do Brasil, mas corresponderia a uma 
tendência internacional, marcada pela ideia de co-
ordenação, controle e participação. 
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 Essa interpretação de governança surge como 
uma terceira alternativa, uma vez que não se identi-
ficam como Estado de Bem-Estar Social, nem com o 
Neoliberal. Sua base estaria nas “diferentes formas 
de articulação entre atores públicos e privados na 
provisão de proteção social” (EBBINGHAUS, 2002 
apud TAPIA, 2007, p. 191).
 Ainda segundo Tapia (2007), esse modelo de 
governança fez parte da agenda política do presidente 
Lula e do Partido dos Trabalhadores (PT), rompendo 
com o modelo que se baseia no corporativismo esta-
tal e correspondendo aos interesses da sociedade civil, 
cobrados desde a década de 1990, como pode ser visto 
no trecho a seguir:

É bom lembrar que, principalmente nos anos 
1990, setores empresariais representados pelo 
PNBE e o Iedi reclamavam a existência de órgãos 
consultivos típicos do corporativismo societal, as-
sim como outros setores da sociedade organizada 
também reivindicavam participação mais direta 
no processo decisório governamental. Essas rei-
vindicações, apesar de vocalizadas, não encontra-
ram eco ao longo dos anos 1990, sendo, inclusive, 
algumas vezes desqualificadas sumariamente. As-
sim, a iniciativa de criação do conselho no início 
do governo Lula expressou tanto o compromis-
so programático do Partido dos Trabalhadores, 
quanto resgatou as aspirações dos interesses em-
presariais organizados e de outros setores da so-
ciedade civil. (TAPIA, 2007, p. 200).

 Esse modelo político se materializou na criação 
de órgãos consultivos, como por exemplo, a criação 
das Secretarias Especiais como espaço de consulta aos 
grupos sociais atendidos. 
 A edição 2007 foi a primeira realizada sob essa 
nova orientação, indicando não apenas a transforma-
ção das características dos livros, mas também os di-
recionamentos na própria rede de sentidos operados 
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no espaço escolar a partir de uma nova forma de dire-
cionamento do Estado e do pacto social estabelecido.
 Essa marca será sentida na Edição 2011, em 
que o documento chama atenção para a necessi-
dade de se constituir uma sociedade marcada pelo 
convívio social republicano, marcada pelo diálogo, 
pelo combate à homofobia, ao preconceito, com o 
objetivo de valorizar a imagem da mulher, atender a 
ideais de solidariedade e de fortalecimento dos vín-
culos da família, assim como de comunidade. Tam-
bém direciona características diretamente para o 
aspecto educacional, devendo valorizar as práticas 
pedagógicas democráticas, defender o caráter laico 
e autônomo do ensino público.
 Em outras palavras, o que ocorre é um apro-
fundamento dos apontamentos sobre a constituição 
de uma sociedade mais justa e igualitária, que passa, 
a partir de 2011, a ganhar uma dimensão prática do 
que seria esse tipo de sociedade. Novamente é possí-
vel ver como a edição mencionada transforma o dito 
em ações, tornando o documento mais claro em rela-
ção ao que pretende.
 Fica nítido como as características apresen-
tadas para a sociedade refletem a relação entre tal 
documento e a Constituição brasileira, no que diz 
respeito aos objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil: 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da Re-
pública Federativa do Brasil:
I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II – garantir o desenvolvimento nacional;
III – erradicar a pobreza e a marginalização e redu-
zir as desigualdades sociais e regionais;
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos 
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação (BRASIL, 1988).
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 Dessa maneira, o que se mencionou não foi 
uma ideia de sociedade nova, mas a tentativa de am-
pliação do cumprimento do que foi proposto há duas 
décadas por meio da educação. Tal fato confirma a 
ideia defendida por Dalila Andrade Oliveira (2009, p. 
207), de que o governo Lula se utilizou dos “[...] prin-
cípios e dispositivos conquistados na Constituição Fe-
deral da República de 1988”, estes “[...] constituem-se 
em importante referência na condução das políticas”. 
Tal estratégia se configura enquanto indício das ações 
de concertância adotadas por tal gestão.
 Vale ressaltar que, assim como na Constituição, 
a ideia de igualdade apresentada a partir do edital 2011 
é jurídica, ou seja, a capacidade de exercer a cidadania 
e ser tratado como cidadão, aprofundada, no caso em 
questão, através do papel do Estado como seu defensor.
 Quando se observa as características atribuídas 
ao tipo de homem que se deseja formar, a quantidade 
de características é muito maior, e aparecem desde a 
primeira edição analisada. As principais característi-
cas elencadas que perpassam a maioria dos documen-
tos apresentados, em uma maior extensão de tempo, 
são: a) Deve exercer a cidadania, b) ser autônomo, c) 
crítico, d) criativo, e) atuar na sociedade com compe-
tência, dignidade, responsabilidade, f) reconhecer a 
diferença, g) respeitar a liberdade, h) ter apreço à tole-
rância, i) ser participativo.
 Se observar-se mais atentamente, as 112 ca-
racterísticas atribuídas aos agentes sociais ao longo 
dos documentos analisados e em relação às edições do 
PNLD a que correspondem é possível mapear algumas 
características. Entre os PNLDs 2004 e 2010 pode-se 
observar como existia uma ênfase nas atribuições que 
dizem respeito a competências e habilidades necessá-
rias a tal modelo de homem, são elas: a) abstrair, b) ge-
neralizar, c) perceber permanências, d) interpretar, e) 
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investigar, f) observar, g) memorizar, h) compreender a 
trama social, i) comparar, j) avaliar, k) sintetizar, l) for-
mular hipóteses, m) planejar, n) argumentar, o) com-
preender, p) perceber diferenças. É notório como todos 
os apontamentos pertencem à ordem dos procedimen-
tos. Em outras palavras, dão ênfase ao saber fazer. 
 A partir da edição 2010 houve uma valorização 
das atribuições relacionadas à dimensão do método 
científico. Tal fato pode ser visto em dois indícios, o 
primeiro é a transformação da ideia de desvendar as 
experiências dos homens no tempo, elencada nas edições 
anteriores, por conhecer e problematizar as experiências 
dos homens no tempo. A segunda está na mudança em 
torno da menção de ser capaz de usar conceitos, apre-
sentada na edição 2005, por ter domínio de conceitos e 
noções. No primeiro caso, houve um deslocamento de 
uma ideia de fetiche pela informação para pensá-la 
enquanto produção a ser investigada. Já no segundo 
o que se tem é a ênfase sobre a capacidade de uso de 
tais ferramentas teóricas para pensar a realidade e não 
simplesmente o seu conhecimento. 
 No PNLD 2011, houve uma ampliação das com-
petências e habilidade, direcionando-as para aspectos 
que relacionavam questões cotidianas e educação. Tal 
fato pode ser observado nas atribuições a seguir: a) 
Compreender o ambiente natural e social, b) compre-
ender o sistema político, c) compreender a tecnologia, 
d) compreender as artes, e) compreender os valores 
que compõem a sociedade e f) apreender a relação en-
tre conhecimento. Essa edição também deu ênfase à 
formação de valores como característica necessária 
aos seres humanos, como pode ser visto a seguir: a) ser 
formados em valores e atitudes, b) estabelecer julga-
mentos, c) promover a cultura em direitos humanos, 
d) valorizar a diversidade, e) valorizar o conceito de 
sustentabilidade, f) da cidadania ativa, g) de respeito 
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aos direitos humanos, h) exercer o respeito, i) tolerân-
cia e respeito aos direitos, j) compreensão dos valores 
que fundamentam a sociedade. 
 Veja que ainda existe uma ênfase no saber fa-
zer, no entanto, este passa a estar direcionando, in-
formando, inclusive, quais aspectos devem ser tra-
tados pelos autores e editores de livros didáticos. Ao 
se posicionar dessa forma, amplia-se a dimensão de 
orientação e diminui-se a possibilidade interpretati-
va daqueles. Em outras palavras, existe uma ênfase 
na dimensão normatizadora.
 A edição supracitada ainda elencou caracterís-
ticas que diziam respeito ao papel de ator social pre-
sente em seu modelo de homem. Segundo ela, este 
deve atuar criticamente frente a ciência, cultura e eco-
nomia, no presente e no futuro. Novamente fica nítida 
a ideia de perspectivação de futuro presente no espaço 
escolar, ao mesmo tempo em que afirma demandas 
sociais que devem ser atendidas por tal modelo ao in-
dicar frentes de atuação necessárias.
 A edição 2016 vai atentar para um novo as-
pecto. Esse foi o reforço do acesso à escrita e à cul-
tura letrada como necessário aos homens, assim 
como defendeu a autonomia para os estudos como 
característica. Novamente a educação é tomada 
como ferramenta de equidade, afinal, para sobrevi-
ver de forma digna em uma sociedade letrada, faz-se 
necessário estar incluso nesse aspecto. Tal caracte-
rística decorre do Pacto para Alfabetização na Idade 
Certa (PNAIC) e sua tomada como um dos documen-
tos norteadores da avaliação.
 No que diz respeito ao perfil de competências 
e habilidades por editais, o gráfico a seguir é bastante 
ilustrativo:
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 Nota-se que o que existe é uma ênfase nas di-
mensões do saber ser e saber fazer. Em outras palavras, 
o que está sendo valorizado no modelo de homem 
elencado é a capacidade de agir conforme os valores 
estabelecidos a partir da República Brasileira de 1988 
e operar procedimentos relacionados ao método cien-
tífico, por meio dos quais possa se posicionar diante 
dos problemas de sua realidade e de forma coerente.
 Vale a pena também chamar atenção para como 
a edição 2011 passa a representar uma ênfase muito 
maior sobre os valores, quatro vezes mais que o núme-
ro de procedimentos apontados, marca que foi seguida 
pelas edições posteriores, com exceção de 2016. Como 
já mencionado, o que se busca a partir da edição 2011 
é uma ampliação da democracia por meio do trabalho 
de exercício da cidadania proposta pela Constituição. 
 Feitas essas análises, faz-se necessário passar 
ao que ficou marcado como definição, função e pers-
pectiva para a educação.
 Assim como a análise realizada para os docu-
mentos de 1994 e 2001 atentou-se para separar as 
menções sobre a educação em torno das mesmas fun-
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ções atribuídas, traduzidas nas seguintes perguntas: 
O que é a educação? Qual sua função? E como deve ser? 
O resultado foi a seguinte tabela:
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 Pode-se notar que são poucas as menções dire-
tas em relação ao que é a educação, basicamente defi-
nida através de suas funções ou daquilo que se espera 
para ela. Como pode ser visto no gráfico a seguir:
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 É possível visualizar dois aspectos que estão 
intimamente relacionados. O primeiro é que a educa-
ção foi definida nesses documentos, majoritariamen-
te, através da apresentação da sua função e do que se 
espera para esta. O segundo está na presença de uma 
dimensão de futuro, reforçando a ideia, já apresentada 
em momentos anteriores, que o espaço escolar é mar-
cado pelo planejamento de um porvir. 
 A escolha por essa forma de definição pode es-
tar associada à dimensão pragmática que os editais 
assumem ao se colocarem como orientadores de uma 
prática social, a produção de livros didáticos. Assim, 
tratar da educação por meio de sua função e do que 
esta deve ser transforma questões teóricas em práti-
cas capazes de serem executadas. 
 Apesar de não haver uma homogeneidade de 
definições diretas sobre o que seria a educação, é pos-
sível perceber que estas possuem uma dimensão em 
comum: buscam superar a dicotomia ciência especia-
lizada e disciplina escolar. Essa dicotomia já apresen-
tada em outros momentos deste trabalho acaba por 
dar um papel secundário ao que se é produzido na es-
cola. Tal fato é indício da existência de uma disputa 
entre os que acreditam que o espaço escolar produz 
um conhecimento próprio, partindo da ciência de re-
ferência para alcançar outros objetivos; e aqueles que 
entendem esta como um espaço para a transposição 
de conhecimentos.
 Reafirmar a relação entre ensino e pesquisa é 
enfatizar a possibilidade de um mesmo profissional, 
professor-pesquisador, ocupar espaços diversos, sen-
do a educação básica um espaço de produção de co-
nhecimentos. Levada às devidas proporções, trata-se 
de apresentar a educação básica como objeto para as 
reflexões especializadas e valorizar os profissionais 
docentes, assim como seus saberes. É através dessa 
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mesma percepção que se pode refletir a respeito da 
dimensão didática do conhecimento em sua relação 
com os objetivos e funções da educação atribuídos no 
e para o espaço escolar. Ao mesmo tempo, possibilita 
que os professores também se enxerguem como pro-
dutores de conhecimento.
 Quando se passa ao cenário de qual a função da 
educação, é possível se deparar como elementos que 
atravessaram todo o processo avaliativo. As principais 
são: formar para a cidadania e qualificar para o traba-
lho; propiciar a apropriação do conhecimento; desen-
volver competências e habilidades; 
 Entretanto, também é necessário perceber que 
as quatro primeiras edições vão estabelecer que a fun-
ção da educação também é formar para autonomia, 
crítica, para a participação e atuação com competên-
cia, dignidade e responsabilidade na sociedade em 
que vivem. Nas edições posteriores, a partir de 2011, 
há uma manutenção dessas funções, no entanto estas 
passam a serem traduzidas em saberes, reafirmando o 
aumento do pragmatismo da avaliação a partir dessa 
edição. É possível por exemplo traduzir a crítica como 
compreensão do ambiente natural e social, do sistema 
político, da tecnologia, da arte; a autonomia como de-
senvolvimento da capacidade de aprender; a atuação 
responsável como respeito à liberdade, apreço à tole-
rância, formação de valores e atitudes que fundamen-
tam a sociedade, formação de cidadãos críticos, cons-
cientes, participativos e criativos. 
 O PNLD 2011 vai apresentar uma outra carac-
terística para a educação, mencionando esta como fer-
ramenta de equidade. Isso ocorre na medida em que 
afirmou que é função da escola garantir o acesso aos 
bens culturais, em outras palavras, garantir a todos 
o direito de conhecê-los. A outra característica que 
segue no mesmo caminho é a aparição das ideias de 
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defesa da liberdade e o apreço à tolerância, que apare-
cerão através das características atribuídas aos livros 
didáticos e de história por meio dos critérios de classi-
ficação e eliminação.
 É necessário compreender que a defesa da 
equidade e do respeito das diferenças apresentados 
no documento está diretamente ligada à conjuntu-
ra política vivida no Brasil. Basta lembrar que uma 
das primeiras ações da gestão do Presidente Luís 
Inácio Lula da Silva, em 2003, foi a fundação das 
Secretarias Especiais (de políticas de promoção da 
igualdade racial, dos direitos humanos e de políti-
ca das mulheres). Tratava-se de constituir aparato 
institucional para a expressão das demandas dos 
movimentos sociais. 
 Segundo Jorge Fernando Hermida (2006), a 
gestão Lula representou uma transformação em re-
lação ao objetivo da educação. Para esse autor, dife-
rente da gestão anterior, de Fernando Henrique Car-
doso (FHC), que tomava a educação como chave para 
o desenvolvimento do Brasil, Lula passou a dar a esta 
um fim em si mesmo, tendo como interesse externo 
a construção da cidadania. 
 Conforme Oliveira (2009), ao analisar compa-
rativamente a gestão FHC e Lula, no que diz respeito à 
educação, afirma que o primeiro apresentou uma po-
lítica educacional que se baseava em uma matriz de 
competências associada a uma postura de avaliação 
da performance educacional e de uma descentraliza-
ção administrativa e pedagógica que retirava a res-
ponsabilidade da qualidade educacional do Estado 
para apontá-la como problema local, ligado à gestão 
escolar e aos agentes sociais. Segundo a autora, essa 
seria uma tendência internacional, como pode ser 
visto no trecho a seguir ao tratar sobre a peformati-
vidade. Segundo ela, ao citar Delors (1998), esta é 
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[...] considerada como um princípio de gestão que 
estabelece relações estritamente funcionais entre 
o Estado e o meio ambiente externo e interno, ela 
caracteriza uma forma de direção indireta ou a 
distância que substitui a intervenção e a prescri-
ção pela fixação de objetivos, mecanismos de pres-
tação de contas, accountability e comparações. A 
performatividade proporciona sistemas de signos 
que representam a educação de maneira codifica-
da e autorreferenciada para o consumo. Algumas 
tecnologias específicas desenhadas para obter a 
performatividade em educação, tais como a ges-
tão da Qualidade Total e as inovações em matéria 
educativa, passam a ser tomadas como propostas 
de governos para a melhoria da educação. A gestão 
escolar passa a ocupar o foco das reformas educa-
tivas nesse período, naturalizando determinada 
forma de organizar e gerir a educação pública, 
forma esta em que o Estado passa a ocupar cada 
vez menos o papel de principal responsável. Essa 
forma de gestão centrada no meio local, aliada à 
noção de competência incorporada à educação ge-
ral – tomada como aquela que ocorre ao longo da 
vida –, passa a ser abraçada pelos governos como 
orientação para a reorganização dos seus sistemas 
educativos em consonância com o que foi ampla-
mente difundido pelo relatório produzido pela 
UNESCO para a educação do século XXI (DELORS, 
1998 apud OLIVEIRA, 2009, p. 201).

 É nítido como existe uma tentativa de afas-
tamento do Estado em relação ao seu papel prescri-
tivo, que não será seguido pela gestão Lula, embo-
ra, segundo Oliveira (2009), muitos dos aspectos 
organizacionais seriam mantidos em relação à ges-
tão anterior. Um exemplo dessa manutenção está 
na continuação do Estado avaliador, ainda preocu-
pado com a performatividade. A mudança da ges-
tão pós-FHC está na retomada do papel do Estado 
enquanto legislador, funcionando como coordena-
dor de um projeto de educação, permitindo a inter-
venção nos estados e municípios, como pode ser 
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observado a seguir, em que Oliveira (2009) aponta 
a política educacional da gestão Lula: 

O governo federal, por meio do Ministério da 
Educação, busca assim atuar como grande mobi-
lizador de forças internas e externas ao Estado. 
Considerando que a responsabilidade com a edu-
cação básica é prioritariamente dos estados e mu-
nicípios e que à União cabe ação supletiva, o MEC 
tem procurado promover uma política nacional 
de condução e orientação da educação básica, en-
volvendo os estados e municípios e setores da so-
ciedade civil, instaurando, em certa medida, seu 
papel protagonista na definição das políticas edu-
cativas em âmbito nacional, o qual havia se esma-
ecido pelas reformas ocorridas na década passada 
(Oliveira, 2009, p. 206).

 Esta, ainda segundo Oliveira, seria marcada 
pela aproximação aos “[...] princípios e dispositivos 
conquistados na Constituição Federal de 1988 [...]”, 
os quais se constituiriam como “[...] importante re-
ferência na condução das políticas [...]” (OLIVEIRA, 
2009, p. 207), para o caso em questão, educacionais. 
 O que se operou no PNLD 2011 foi decorrên-
cia da transformação do espaço escolar por meio da 
mudança de base do Estado e da concepção que os 
novos grupos tinham em relação à educação, suas 
funções e objetivos. Com a gestão Lula, a educação 
se tornou objeto de equidade e justiça social, seu 
acesso representou o acesso às riquezas, marca da 
política de concertação.
 Essa transformação também gerou implica-
ções na economia escriturística do espaço escolar, 
visualizado a partir dos editais do PNLD. O gráfico a 
seguir é ilustrador em relação a tal aspecto: 
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 É possível observar que a partir de 2011 pas-
sa a haver um reforço nos aspectos relacionados ao 
para que serve e como deve ser. Isso ocorre em virtude 
do momento de aprofundamento que a avaliação pas-
sou nesse momento. Essa transformação se inicia em 
2010 com a transformação dos critérios classificató-
rios em eliminatórios, entretanto, é na edição 2011 
que vai haver uma transformação visível da forma de 
escrever esses documentos, apresentada, como já dito, 
na introdução de uma dimensão pragmática.
 Se se compreendia que a presença de critérios 
de classificação podia ser abordada como de segunda 
ordem e, por sua vez, expressavam uma linguagem 
eufêmica que visava reduzir a ideia de interferência 
do Estado. A partir de 2011 houve a elevação do pa-
pel do Estado enquanto legislador do livro didático, na 
medida em que afirma que todos os aspectos aponta-
dos para o livro são igualmente importantes e por isso 
precisam ser respeitados enquanto indispensáveis.
 Quando se trata das características que a edu-
cação deve ter, o PNLD 2011 também vai ter três mu-
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danças consideráveis. A primeira é a defesa da escola 
pública enquanto espaço democrático, apresentada 
nas assertivas: a) Gratuidade do ensino público; b) 
Gestão democrática; c) Garantia de padrão de qualida-
de; d) Liberdade de aprender e ensinar; e) Pluralismo 
de ideias e concepções pedagógicas; f) Levar em conta 
os progressos efetuados nas últimas duas décadas da 
aprendizagem e da psicologia cognitiva; g) Organizar-
-se de acordo com a legislação em vigor; h) Acesso e 
permanência na escola.
 A segunda é a necessidade da produção de um 
conhecimento escolar significativo, o qual fica expres-
so nas ideias de: a) Valorização da experiência extra-
escolar; b) vinculação entre educação escolar, trabalho 
e práticas educacionais; c) ensino-aprendizagem não 
deve ser entendido como transmissão do conheci-
mento apartados do cotidiano dos alunos. Tal ponto 
está diretamente ligado à necessidade de resgatar o 
sentido de ser da escola diante da sociedade.
 A terceira, e última, é a afirmação da necessi-
dade de valorização do fazer/saber docente. Isso acon-
tece na medida em que o documento afirma que esses 
profissionais possuem um saber que deve ser levado 
em conta. Tratar dessa maneira é reafirmar a neces-
sidade de diálogo entre autores, editores e professor. 
Além disso, é valorizar o professor enquanto agente 
que reflete sobre suas ações e que tem contribuições a 
oferecer no campo educacional. 
 Novamente o que se observa é a descentrali-
zação da hierarquia escolar em prol de uma educação 
mais participativa e atuante em relação à sociedade. 
Ao mesmo tempo indica a necessidade de reorganiza-
ção da instituição escolar diante das transformações 
da sociedade.
 O PNLD 2016 também apontou para novos di-
recionamentos para a educação. Tal transformação 
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está na ênfase que essa edição deu à dimensão da lei-
tura e escrita como elemento transversal do proces-
so educativo, sendo responsabilidade da instituição 
escolar, e por sua vez da educação, inserir as crianças 
e jovens no universo da cultura letrada. É necessário 
lembrar que isso é reflexo do PNAIC, que, apesar de 
aprovado em 2012, só passa a se tornar fundamento 
da avaliação nessa edição formulada no ano de 2014. 
 Tal fato leva a observar que a implementação 
das leis no espaço escolar não se dá de forma ime-
diata para todas as instâncias, uma vez que também 
implicam em lutas por resistência ao legislado nos in-
terstícios da própria espacialidade. Para o caso do li-
vro didático e de História, o legislado às vezes implica 
reformulações dos materiais didáticos, gerando cho-
ques entre o Estado e seus agentes e os elaboradores de 
materiais didáticos que zelam por suas receitas. 
 Em outras palavras, o espaço escolar apresen-
tado nas décadas de 2000 e início de 2010 é um espaço 
democrático, marcado pela tentativa de valorização 
das relações que se estabelecem entre a instituição 
escolar e a comunidade a que esta atende. É a escola 
como instrumento de equidade, de garantia de acesso 
a bens culturais e motora de ações que visem atender 
aos problemas locais. Na mesma medida, esse espaço 
respeita as determinações legais que o regem e orien-
tam as ações dos agentes que dele partilham.
 Mas que características os materiais didáticos 
devem possuir para atender a tal definição de educa-
ção? É no intuito de responder a essa pergunta que 
este trabalho prossegue.
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O espaço escolar e a definição do livro didático nos 
editais do PNLD (2004-2016)

 Da mesma forma que não existe um instante 
específico em que se apontasse o que estava compre-
endido como educação, não há um momento do texto 
que trate de definir o que é livro didático. Nesse senti-
do, operou-se um processo de busca e captura, regis-
trando todas as menções em que se apresentou o que 
era um livro didático.
 O resultado de tal processo pode ser observado 
no gráfico a seguir:

 É possível observar como ao longo dos editais 
três definições se tornaram hegemônicas, de forma 
que duas delas correspondem ao que de fato o progra-
ma quer estabelecer enquanto livro didático, são elas: 
Ferramenta de trabalho e objeto de produção do co-
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nhecimento significativo. Já a terceira definição apa-
rece enquanto uma constatação e perspectiva a ser 
superada, a de livro didático enquanto organizador 
das práticas docentes, metodologias e conteúdos. Essa 
inferência já havia sido feita desde o documento de 
1994 e foi reafirmada ao longo do material analisado. 
A apresentação desta última característica implica em 
uma necessidade ainda em aberto, mas que está asso-
ciada à cristalização de um modelo de livro didático, 
apresentado no documento de 2001, Recomendações 
para uma política pública de Livros Didáticos. Tal fato 
permite inferir que existe uma resistência na trans-
formação do referencial de livro didático presente no 
espaço escolar.
 Quando se parte para a análise dessas defi-
nições por edição, é possível localizar pontos de 
transformação:

 É possível notar como não existe uma homo-
geneidade em relação a essas menções. Fica bastante 
nítido como entre 2004 e 2011 existe todo um esforço 
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para dar um caráter de especificidade ao livro didáti-
co. Isso é feito através da relação entre objeto e a fun-
ção que lhe é atribuída. Novamente é possível verificar 
a dimensão prática sendo chamada à baila pela econo-
mia escriturística do espaço escolar. 
 Outro elemento que fica bastante visível é a 
presença da definição a ser superada de livro didático 
apresentada anteriormente e que aparece nas edições 
2004, 2007, 2008 e 2010. 
 A partir de 2005 houve a inclusão da ideia de li-
vro didático enquanto ferramenta para a construção do 
conhecimento significativo. Esse elemento vai ser refor-
çado até o PNLD 2010, juntamente com a ideia de livro 
didático como ferramenta de trabalho do professor. Tais 
elementos são reflexos das colocações estabelecidas no 
documento de 2001, o qual já apontava para a necessi-
dade do uso da autonomia do professor para atender de 
forma mais coerente as necessidades dos alunos e suas 
comunidades, o que implicaria, inclusive, na elaboração 
de materiais de trabalho próprios. 
 Na edição 2008, surgiu o terceiro elemento para 
compor a definição do que é o livro didático para o PNLD, 
passando a ser apontado como objeto de promoção da 
cidadania. Tal processo representa uma transformação 
gradual do livro didático e das qualidades a ele atribuí-
das, modificações que estão relacionadas à mudança da 
base de governo no Brasil e à concepção que esta edição 
do PNLD possuía em relação à educação, mencionada 
em outros momentos do texto. Basta lembrar que esse 
documento tem sua elaboração no ano de 2005 e que re-
presenta um aprofundamento em relação à edição 2007, 
primeira edição em que se tratou de forma criteriosa o 
tratamento das minorias sociais. Apresentar o livro nessa 
perspectiva representou a construção de uma definição 
que unisse todos os aspectos relacionados à vivência so-
cial republicana, inclusive a correção de suas distorções.
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 A partir do PNLD 2011 passa a haver uma trans-
formação, os editais passam a não mencionar direta-
mente o que é o livro didático, isso ocorre porque tal 
definição passa a ser feita através de seus critérios eli-
minatórios, ou seja, qualquer material que não se en-
quadrar naqueles parâmetros não pode ser adquirido 
pelo estado brasileiro como livro didático. Mais uma 
vez a edição 2011 aparece como marcada por aspectos 
que se diferenciam das edições anteriores.
 É somente com uma nova transformação do 
cenário educacional, com a publicação de documen-
tos como o Pacto Nacional para a Alfabetização na 
idade certa e as Orientações para inclusão das crianças 
no ensino fundamental de 9 anos, que as avaliações do 
PNLD passam a tratar novamente de uma característi-
ca específica aos livros a serem adotados. Essas trans-
formações são vistas na edição 2016, que acrescenta, 
para além das características já elencadas, que o livro 
didático deveria ser instrumento para consolidação 
do letramento e alfabetização e instrumento de apro-
ximação dos alunos com áreas do conhecimento.
 Em síntese, a definição de livro didático apre-
sentada possui uma dimensão bricolada, em que as 
características atribuídas aos livros didáticos se as-
sociam na medida em que novas necessidades são 
chamadas ao palco, e torna-se necessário atribuir-lhe 
novas funções ou enfatizar outras. Fato que permite 
afirmar que o espaço escolar possui um referencial 
marcado pelas experiências e definições que foram, ao 
longo do caminho, sendo atribuídas a ele.

Apontando qualidades: os editais do PNLD 
pós anos 2000 e a ideia de livro didático

 Mas quais as características delineadas para a 
elaboração de tal livro didático, a partir das concep-
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ções de homem, sociedade e educação, elencadas an-
teriormente? 
 A primeira coisa a ser relembrada é que as ava-
liações tiveram dois modelos para apresentação de 
tais aspectos. A primeira vai da edição 2004 a 2008 e 
compreende dois tipos de critérios, os eliminatórios, 
que compreendiam os elementos indispensáveis; e 
os classificatórios, tidos como menos importantes, 
uma vez que não possuíam a possibilidade de excluir 
o material da avaliação, servindo apenas para classi-
ficação. Em outras palavras, existiam critérios de pri-
meira e segunda ordem. 
 A partir da edição 2010 essa divisão é extinta, 
convertendo todos os critérios em eliminatórios, ou 
seja, imprescindíveis. Em outras palavras, todas as 
características apontadas deveriam estar nos livros 
didáticos. A superação do modelo anterior está asso-
ciada a dois elementos que estão conexos entre si. O 
primeiro é a mudança de concepção dada à educação, 
afinal, a única forma de pensar a educação como fer-
ramenta de correção das desigualdades sociais era a 
melhoria de sua qualidade como primeira ordem do 
dia, sendo responsabilidade do Estado concertor. Ao 
mesmo tempo, o que se constitui no segundo elemen-
to, era necessário a constituição de contratos entre a 
instituição legisladora e os agentes diretos16 da trans-
formação dos livros didáticos: os autores e editores. 
 Sobre esse último aspecto, Celia Cristina Fi-
gueiredo (2007) faz importantes considerações. Ao 
analisar a relação entre o mercado de livros didáticos 
e o Estado brasileiro, em sua tese de doutorado, intitu-
16 Apresentasse esses agentes como diretos, por compreender que eles 
constroem esse material de acordo com os pactos e concepções que gra-
vitam no mundo social quando se trata de livros didáticos. Essas forças 
externas podem ser pensadas como formas de transformação indiretas, 
uma vez que, ao investigarem ou gerarem pressão sobre o espaço escolar, 
tornam possíveis a transformação da ideia de livro didático que por sua 
vez é utilizada pelos agentes diretos.
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lada “O mercado do livro didático no Brasil: da criação 
do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) à en-
trada do capital internacional espanhol (1985-2007)”, 
se deparou com o documento intitulado Para formar 
um país de leitores: contribuições para a política do livro 
escolar no Brasil. 
 Segundo a autora, esse documento foi apresen-
tado por seus autores, a Associação Brasileira dos Au-
tores de Livros Educativos (Abrelivros) e a Associação 
Brasileira de Editores de Livros (Abrale), em dezembro 
de 2002, durante a gestão do presidente Lula. Afinal, 
era preciso fazer concessões para garantir a manu-
tenção da relação entre o Estado e os responsáveis 
pela produção dos livros, uma vez que se esperava do 
governo emergente uma postura diferente da gestão 
FHC. Como pode ser visto no trecho a seguir:

[...] autores e editores brasileiros de livros didáti-
cos, por meio de suas principais entidades repre-
sentativas, elaboraram o já referido documento, 
em que enumeraram o que consideraram ser pon-
tos fundamentais para estabelecer uma interlocu-
ção com a nova gestão: a ênfase na importância do 
livro em geral, e do didático em específico, para a 
formação de leitores no país; considerações acer-
ca dos rumos da avaliação dos livros didáticos e 
sobre a operacionalização do PNLD e, finalmente, 
um rol de propostas para futuros encaminhamen-
tos das políticas públicas para o livro, em especial, 
para o PNLD (CASSIANO, 2007, p. 85).

 Ainda segundo a autora, esse documento se 
ateve a apresentar sugestões de mudanças relativas à 
política do livro didático. Para isso dividiu-se em duas 
frentes. A primeira solicitou que alunos e professores 
tivessem acesso a obras didáticas, mas também a va-
riados gêneros de impressos, o que, de certa forma, 
implicava na ampliação das receitas dos produtores 
de livros didáticos. O segundo voltou-se, de acordo 
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com Cassiano (2007), ao estabelecimento de sete exi-
gências relacionadas ao PNLD. A saber: 1) a não des-
continuidade do programa; 2) a inclusão, aquisição e 
distribuição de livros didáticos de espanhol e inglês; 
3) a inclusão e distribuição de livros didáticos para o 
ensino médio; 4) a reavaliação da aquisição de livros 
consumíveis para as quatro primeiras séries do Ensi-
no Fundamental, uma vez que esse tipo de livro não se 
enquadrava no perfil de livro exigido pelo programa, 
apenas não consumíveis; 5) a revisão dos critérios de 
avaliação, a fim de que a avaliação se tornasse perma-
nente, atendendo as ideias de pluralidade, participa-
ção e transparência como forma de evitar possíveis 
penalizações financeiras; 6) a revisão das etapas do 
programa para que todas fossem cumpridas com o 
máximo de transparência e o mínimo de burocracia; e 
por último, 7) a verificação da sustentabilidade jurídi-
ca do programa, a fim de garantir sua continuidade.
 De acordo com Cassiano (2007), um dos pontos 
de tensão desse documento era a retirada das catego-
rias de classificação, assim como a exigência do fim da 
divulgação pública da lista de excluídos. Tais medidas 
que visavam a redução das perdas financeiras dos au-
tores e editores, que, embora ficassem excluídos das 
compras do Estado, ainda poderiam concorrer na ven-
dagem de livros didáticos na iniciativa privada.
 Das exigências encaminhadas na gestão Lula, 
segundo Cassiano (2007), apenas a última não teria 
sido contemplada. No entanto, é possível afirmar que 
todas foram implementadas, uma vez que, em 2010, 
três anos depois da elaboração do texto supracitado, 
o PNLD foi transformado em política de Estado, o que 
incorreu na transformação do programa e, por sua 
vez, na forma de tratamento dos critérios de qualida-
de do livro didático.
 Embora tenha sido apresentada tal organização, 
marcada por critérios classificatórios e eliminatórios, 
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todas as avaliações consideram, como características 
indispensáveis aos livros didáticos, que estes contribu-
am para o desenvolvimento do pensamento autônomo 
e crítico, traduzido pelas capacidades de: análise, sínte-
se, compreensão, memorização, formulação de hipóte-
ses, capacidade de abstrair e generalizar.
 Além disso, os livros não podem veicular precon-
ceitos (linguagem, etnia, origem, gênero), assim como 
não devem ser instrumentos de doutrinação política e/
ou religiosa, ou servir como meio de propaganda.
 Em outras palavras, o que está se defendendo 
é um livro que esteja comprometido com a possibili-
dade de proporcionar a aprendizagem como forma de 
posicionamento no mundo, de forma justa e coerente 
com o momento sócio-histórico em que os alunos es-
tão inseridos. Ao mesmo tempo em que propõe a de-
fesa de uma educação plural, laica e inalienável, como 
proposta pela Constituição e LDB.
 Entre as edições 2004 e 2008 eram quatro os 
tipos de parâmetros tidos como secundários: o pri-
meiro deles é o projeto-gráfico editorial. Este deveria 
ter as seguintes características: a) texto impresso em 
preto, b) mapas que obedeçam às convenções carto-
gráficas e tragam legendas, c) ilustrações acompa-
nhadas com créditos, d) gráficos e tabelas que apre-
sentem título, fonte e data; e) sumário que permita 
uma rápida localização das informações, f ) textos 
que possuam descanso visual, g) estrutura hierar-
quizada, h) texto e ilustração devem ter ritmo e con-
tinuidade, i) layout integrador, j) desenhos e letras 
compatíveis com o nível de ensino, l) impressão sem 
atrapalhar a leitura do verso, m) usar diversas lin-
guagens; n) textos que não desencorajem a leitura. A 
partir da edição 2007 passa-se a cobrar que imagens 
e textos construam uma unidade visual e que o su-
mário reflita a organização da obra.
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 O segundo aspecto tido como secundário era 
o trabalho realizado com as imagens presentes no 
livro. Essas deveriam ser: a) claras, b) objetivas, c) 
de fácil compreensão, d) poderiam intrigar, e) pro-
blematizar, f ) conduzir a pensar e g) despertar a 
curiosidade, h) atender aos fins a que foram evoca-
das. Também deveriam atentar para reprodução da 
diversidade étnica, não podendo expressar estereó-
tipos e preconceitos, nem os induzir, como foi colo-
cado a partir da edição 2007. 
 O terceiro diz respeito à elaboração dos Manu-
ais do Professor presentes nas obras didáticas, que 
deveriam se diferentes dos livros do aluno17, ofere-
cendo orientação teórica, bibliografia, sugestões de 
leitura, contribuir para a formação e atualização do 
professor. A partir da edição 2007 passou a mencio-
nar-se que esse material deveria ter pressupostos 
teórico-metodológicos que correspondessem ao que 
era, de fato, feito no livro. 
 A edição 2007 também passou a considerar 
como critérios de qualificação os princípios éticos, 
atrelados à valorização da imagem das mulheres, dos 
afrodescendentes e povos indígenas, com um reforço 
através do tratamento de temáticas de violência con-
tra a mulher, correlata e preconceito. Tal aspecto deve-
ria se dar no material de forma ampla, tanto nas ima-
gens quanto nos textos. Esse aspecto se aprofunda na 
edição 2008 ao se propor a construção de uma socie-
dade não sexista e cidadã. Dito de outra forma, não se 
trata do respeito apenas a essas minorias, mas a toda 
diversidade, uma vez que todos, pela legislação brasi-
17 O texto menciona que esse não poderia ser o livro do aluno com exer-
cício resolvido. O que ocorre aqui é o exemplo de que os editais cumprem 
uma função moduladora, tomando o modelo de livro que se tinha, ou seja, 
um livro do professor que se caracterizava pela simples resolução de exer-
cícios, como necessário de transformação. Para isso, apresenta o formato 
que este deve possuir para que cumpra de forma mais adequada os objeti-
vos da educação e das disciplinas específicas.
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leira, se constituem enquanto cidadãos. Essas trans-
formações podem ser pensadas, como já mencionado, 
com a mudança de concepção da educação a partir do 
momento em que um governo popular democrático 
assumiu o executivo. 
 Tais ações afirmativas puderam ser sentidas 
em várias frentes. Tome-se por exemplo a legislação 
que gravita em torno da defesa das mulheres e de sua 
afirmação. Entre as décadas de 1970 e 2003, este sen-
do o ano em que data a primeira lei nesse sentido e o 
início do governo do Partido dos Trabalhadores (PT), 
foram aprovadas 12 leis que atendem as mulheres. 
Entre 2003 e 2015 foram aprovadas 29 desse tipo. Em 
termos percentuais, tem-se 3% na década de 1970, 
2% na de 1980, 12% na de 1990, 76% em 2000 e 7% 
em 2010. Fica nítido como houve, a partir dos anos 
2000, a tentativa de construção de ferramentas legais 
que pudessem auxiliar os grupos sociais menos valo-
rizados. O mesmo ocorreu com a juventude e com os 
grupos étnicos. A educação, nesse sentido, passa a ser 
uma ferramenta para promoção positiva de tais gru-
pos, atentando para a constituição de uma sociedade 
que se entende como plural. 
 Partir desse ponto é também compreender que 
o espaço escolar reflete os problemas sociais, não estan-
do apartado desses. Tal fato é possível na medida em 
que, enquanto um campo de ações, este sofre a inter-
ferência de outros campos, assim como interfere neles. 
A mudança de concepção em torno da função da esco-
la, de ferramenta de desenvolvimento nacional, para 
ferramenta de equidade e correção dos problemas so-
ciais são fundamentais para compreender essa postura 
diante da apresentação e defesa de valores e atitudes.
 É possível classificar essa série de critérios clas-
sificatórios apontadas anteriormente em quatro as-
pectos já utilizados anteriormente, quando da análise 
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dos Critérios de 1994 e Definições de 2001. A saber: a) 
erro, diz respeito às menções relacionadas a erros de 
informação e conceitos; b) vivência republicana, diz 
respeito aos valores apresentados para a democracia 
brasileira; c) Manual do professor, refere-se aos aspec-
tos relacionados a essa parte do material e d) aspectos 
materiais, refere-se aos elementos relacionados aos 
aspectos físicos e de organização material do livro. Ao 
fazer isso é possível localizar quais características se 
encontram em evidência, possibilitando visualizar 
a qual elemento foi concedida mais importância em 
cada edital. Como pode ser visto no gráfico a seguir: 

 É possível notar como os critérios apresenta-
dos como secundários estão voltados para os aspectos 
materiais do livro didático, em sua maioria, voltados 
aos aspectos-gráfico editoriais. Fica visível, ao longo 
da série estudada, o aprofundamento que se apontou 
anteriormente em relação aos aspectos voltados à vi-
vência democrático-republicana. 
 Esse gráfico se torna ainda mais esclarece-
dor se compreender-se que aspectos materiais e 
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manual do professor pertencem a uma mesma ca-
tegoria, a de aspectos metodológicos, uma vez que 
a modificação dos aspectos materiais e do manual 
do professor estão voltados para a viabilização do 
processo de ensino-aprendizagem. Como pode ser 
visto no seguinte gráfico:

 É possível notar como a ênfase é bem menor no 
que tange ao tratamento de erros de informação, que 
diriam respeito diretamente a conteúdos substanti-
vos, e de vivência social, permitindo afirmar que o 
foco de tais parâmetros dá ênfase à metodologia e não 
ao conteúdo em si mesmo.
 No que diz respeito a características indis-
pensáveis, a edição 2011 traz em si novos aspectos 
para além dos critérios mencionados anteriormen-
te como classificatórios, mas que a partir da edição 
2010 passaram a ser eliminatórios. O primeiro re-
fere-se ao respeito à legislação, diretrizes e normas 
oficiais relativas ao ensino fundamental. Mais uma 
vez demarca-se a dimensão legislativa do Estado de-
mocrático brasileiro, funcionando como um orien-
tador de práticas e mediador entre os interesses pes-
soais e os da coletividade.
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 Esta também reforça as questões de convívio 
social, demonstrada no que o documento chama de 
observância de princípios éticos para a construção 
da cidadania e convívio social republicano. Tratou 
assim de declarar a necessidade de combater práti-
cas discriminatórias e que violassem os direitos. Essa 
ênfase também é sentida ao observar que se abordou 
outros tipos de preconceito, como o de idade, regional 
e de orientação sexual, não mencionados em edições 
anteriores. Esse apontamento a “novos” tipos de pre-
conceito também pode ser observado como uma ten-
tativa de abranger ao máximo tais práticas, a fim de 
que os produtores de livros didáticos tenham clareza 
do que está sendo tratado. Novamente, apresenta-se 
essa edição como tendo um novo perfil de escrita, 
marcado pela tentativa de redução da interpretação 
dos produtores em relação ao que se está apresentan-
do enquanto princípio. 
 Outra transformação apresentada nessa edição 
diz respeito à dimensão didático-pedagógica e teóri-
co-metodológica que, segundo a edição 2011, deve-
riam ser explicitadas, assim como seus objetivos. As 
obras deveriam também: a) indicar possibilidades de 
trabalho interdisciplinar; b) propor o uso adequado 
do material em relação às estratégias e recursos; c) 
discutir diferentes formas de avaliação; d) proporcio-
nar reflexão sobre a prática docente e a interação com 
outros profissionais da escola; e) apresentar textos de 
aprofundamento; f) atividades complementares ao 
livro; g) coerência entre a fundamentação, conjunto 
de textos; h) atividades e exercícios, organizar-se em 
unidade, tanto internamente dos volumes quanto do 
conjunto da coleção, obedecendo a uma progressão; i) 
contribuir para apreensão das relações entre os obje-
tos de ensino-aprendizagem propostos e as suas fun-
ções socioculturais.
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 O que fica nítido é que os parâmetros apresen-
tados colocam o livro como um objeto que faz parte de 
um processo de ir e vir da prática docente, que vai da 
aula do professor ao encontro da comunidade escolar 
e da realidade em que a escola está inserida. Em ou-
tras palavras, o livro deveria ser mais que um recurso, 
mais que uma fonte, marcado por sugestões e possi-
bilidades de trabalho a serem escolhidas a partir das 
relações estabelecidas no espaço escolar. 
 Dessa forma, não é à toa que ao longo das edi-
ções tenha havido uma valorização do Manual do 
professor como ferramenta de atualização dos pro-
fessores, através da sugestão de leituras e textos de 
aprofundamento, de reflexão em torno da prática 
docente e da discussão de referenciais teóricos e me-
todológicos, ao mesmo tempo em que apresenta su-
gestões didáticas de atividades, avaliação e formas de 
trabalho com os alunos. Em outras palavras, o que se 
tem é a valorização desse recurso que passou a ser es-
sencial ao livro didático, quem dirá uma das marcas 
de sua especificidade.
 A quarta transformação diz respeito à forma 
que as questões gráfico-editoriais são tratadas. A par-
tir de 2011 esse aspecto passa a ser tratado como um 
recurso metodológico, que por sua vez deve dialogar 
com os pressupostos teórico-metodológicos da obra e 
atender ao público-alvo ao qual se destina. 
 Essa dimensão citada se expressa nas seguintes 
características assinaladas no documento: a) apresen-
tar legibilidade gráfica adequada ao nível ao qual se 
destina, b) apresentar títulos e subtítulos claramente 
hierarquizados com recursos gráficos compatíveis, c) 
apresentar sumário que reflita a organização dos con-
teúdos e atividades, d) apresentar organização clara, 
coerente e funcional com a proposta didático-peda-
gógica e teórico-metodológica. Em outras palavras, 
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o livro didático e suas diversas partes devem compor 
uma unidade que gravita em torno dos elementos di-
dático pedagógicos e teórico-metodológicos. 
 Tal temática vai ser aprofundada no PNLD 
2013, que afirma que o livro deve ser claro, coerente 
e funcional, assim como ter número de páginas com-
patível com as características inerentes ao processo 
de ensino e de desenvolvimento das crianças dos anos 
iniciais do ensino fundamental, e as ilustrações devem 
apresentar legendas, escala, coordenadas e orientação 
em conformidade com as convenções cartográficas.
 É somente na edição 2016 que novas trans-
formações significativas vão se dar em duas frentes. 
A primeira em relação às questões didático-pedagó-
gicas e teórico metodológicas, sentidas na medida 
em que essa edição enfatizou a interdisciplinarida-
de como aspecto necessário, não que não houvesse 
aparecido em outros momentos da série analisada, a 
diferença aqui é que ela passa a ser tratada com mais 
detalhamento. Segundo essa edição, os livros deve-
riam apresentar propostas de planejamento indivi-
dual e coletivo, indicar e oferecer suporte para ava-
liação de projetos interdisciplinares, assim como 
articular os conteúdos da disciplina em jogo com as 
demais áreas e com a realidade.
 A segunda mudança está relacionada aos va-
lores necessários à vivência em sociedade, ou seja, 
diz respeito ao conjunto de práticas e elementos en-
volvidos que tornam capazes o desenvolvimento da 
vida coletiva. Pela primeira vez passa-se a apontar que 
o livro didático deve respeitar os direitos humanos. 
Tal elemento se torna relevante na medida em que se 
aprofundam as relações entre os diversos povos e na-
ções, tornando as relações sociais multiculturais.
 Quando se analisa as características assi-
naladas como necessárias aos livros didáticos, 
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separando-as por tipo, como foi feito anterior-
mente com os critérios classificatórios, é possí-
vel observar outras tendências. 

 A primeira coisa a ser observada é que como 
existe um enfoque na dimensão metodológica, essa 
comportaria as seguintes temáticas: aspectos teóri-
co-metodológicos e didático-pedagógicos, Manual do 
professor e aspectos gráficos editoriais. Sua elevação 
se dá a partir da edição 2010 em virtude da transpo-
sição dos parâmetros classificatórios, em sua maioria 
de ordem metodológica, como já demonstrado, para a 
ordem de parâmetros indispensáveis. 
 Em outras palavras, a saída para o livro di-
dático a fim de superar o modelo que existia antes 
foi dada através da ênfase na teoria, metodologia e 
didática, as quais deveriam perpassar todo o mate-
rial. Assim, o livro didático apontado é compreen-
dido como esse espaço que oferece ao professor a 
possibilidade de lidar com as inovações nesses três 
aspectos e utilizá-los nas situações cotidianas em 
sala de aula a partir de suas necessidades, não como 
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simples mimetismo, mas através da compreensão 
das ideias que estiveram na base da elaboração dos 
livros didáticos. Tal fato permitiria que esse mate-
rial se consolidasse como um espaço de formação, 
tanto para os alunos quanto para os docentes.

História e espaço escolares pós-2001: definindo 
o conhecimento histórico e suas funções

 Diante do apresentado, o que foi entendido por 
História e qual papel foi atribuído a essa disciplina no 
espaço escolar pós-2001? É diante de tal questiona-
mento que seguiremos daqui por diante. 
 Assim como os outros aspectos apresentados, 
não existe um espaço especifico dentro dos editais em 
que se define o que é história e qual sua função. Tais 
informações são encontradas de forma esparsa na 
parte referente ao conteúdo disciplinar tratado.
 Em termos gerais, existem duas definições que 
obedecem ao mesmo princípio: o modo de fazer his-
tória aceito no século XXI. Dito de outra forma, obe-
decem aos princípios do método histórico conven-
cionado pela comunidade de Historiadores. Segundo 
Itamar Freitas e Margarida Oliveira (2014, p. 118), o 
conhecimento histórico metodizado seria marcado 
por cinco elementos: a) o estabelecimento de uma 
problemática de interesse a ser investigada; b) o uso 
do tempo como categoria principal do trabalho do 
historiador; c) a investigação através de fontes; (4) a 
utilização de referenciais teórico-metodológicos que 
auxiliassem a análise da realidade investigada; e, (5) a 
consubstanciação da pesquisa em textos acadêmicos.
 A primeira forma de definir história vai das 
edições 2004 a 2010, que se processa de forma mais 
fragmentada e apresentou-se através das caracte-
rísticas que esse conhecimento deveria possuir. As-
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sim, a história deveria ser: a) a história-problema; 
b) crítica, c) não deveria ser apenas fatos e datas; 
d) não deveria ser narrada como verdade absoluta; 
e) é a compreensão dos diversos processos e sujei-
tos históricos, e por último, f ) é a compreensão das 
múltiplas possibilidades de existência da sociedade 
a partir da experiência do presente.
 Faz-se necessário apontar que dois acréscimos 
ocorrem a essa definição. O primeiro se dá em 2008, 
afirmando que a história não é o relativismo total. 
O que se quer dizer a partir disso está relacionado às 
formas de interpretação do conhecimento histórico 
que acabam por relativizá-lo, apresentando-o apenas 
como discurso. Levadas às proporções máximas, essas 
interpretações esvaziam os fatos históricos de senti-
do e atacam o princípio de cientificidade da história, 
o método histórico. O que os editais se propõem com 
isso é defenderem o princípio de cientificidade como 
forma de alcançar os aspectos verossimilhantes do 
passado, que garantem o sentido da história e justifi-
ca, inclusive, sua presença na escola. 
 Essa edição também apresenta a especificidade 
do conhecimento histórico-escolar, entendendo que 
este compreende a relação entre os conhecimentos so-
cialmente constituídos no processo científico, e os con-
teúdos e objetivos do ensino e da aprendizagem escolar. 
Embora seja um tanto generalista, pois serve a todas as 
disciplinas, coloca em xeque a ideia de que o conheci-
mento escolar é a reprodução dos conhecimentos aca-
dêmicos de forma simplificada. Assim, é possível dizer 
que o conhecimento escolar, apesar de ter como base o 
método científico, possui produtos diferentes, não ape-
nas em formato, mas também em intenções.
 Outra inferência se dá em 2010, momento que 
seria de transição para o estabelecimento de uma nova 
definição, que afirmou que o método histórico é a es-
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pecificidade da história e que deveria ser o caminho do 
ensino-aprendizagem de tal conhecimento. Tal enca-
minhamento foi seguido por todas as edições que se 
processaram após essa edição. Além disso, a mesma 
edição ainda complementou a definição de história ao 
afirmar que esta é a compreensão das relações entre 
grupos sociais diversos no tempo e no espaço. Pela pri-
meira vez a história estava sendo colocada em relação 
a sua função e conceitos-chaves.
 A partir da edição 2011 um novo formato de 
definição aparece, mais claro e condensado, e vai ser 
utilizado nas avaliações subsequentes. Ele passa a 
ser apresentado como: a) representação dos fatos por 
meio da interpretação de fontes e testemunhos; b) 
base para compreensão do passado e dos modos hu-
manos padronizados de agir, pensar e sentir em dife-
rentes tempos e espaços. 
 Dois apontamentos podem ser feitos a partir 
desses dois aspectos: o primeira é a valorização do 
elemento metódico da história, indicando sua valo-
rização no próprio ato de definir tal conhecimento. 
A segunda é o apontamento em direção aos diversos 
aspectos que a história passou a abranger, afirmando 
assim a necessidade de se estabelecer para o ensino 
escolar objetos que estão fora da dimensão tradicio-
nal dos fatos e datas. 
 Em outras palavras, o que existe em ambas de-
finições é a indicação do método histórico como prin-
cipal elemento definidor da história e história escolar, 
por meio do qual se produz e se aprende sobre o co-
nhecimento histórico. É essa também a ferramenta de 
superação da história escolar tradicional, baseada em 
fatos e datas ainda presentes, segundo os próprios edi-
tais, na ideia de conhecimento escolar. Como se pode 
ver no trecho a seguir a respeito da forma que a his-
tória é entendida: “[...] o conhecimento histórico esco-
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lar permanece marcado por um senso comum sobre 
a História: a enumeração, a mais exata possível, dos 
acontecimentos, datas e personagens, centrada na in-
formação e na memorização” (BRASIL, 2016. p. 69). E 
acrescenta afirmando que é “[...] urgente e necessária 
a desconstrução desse senso comum que concebe o li-
vro didático como veiculador de uma verdade absolu-
ta, repositório de toda informação sobre o passado, in-
formação esta que deve ser prontamente memorizada 
pelos educandos” (BRASIL, 2016, p. 69).
 Esses dois trechos também demonstram como 
existe, no espaço escolar, disputas de concepções do 
que que se compreende como conhecimento histórico 
escolar e livro didático de História. Essas diferenças 
de compreensão coexistem, mesmo que através de re-
lações de resistência. A superação de tal concepção de 
História já havia sido alvo de apontamentos desde a 
edição 2004, ao se propor a ideia de uma história sig-
nificativa. Mais de dez anos se passaram até a edição 
2016 e o esforço ainda continuava sendo a superação 
de tal aspecto como ordem do dia. 
 É possível refletir esse fenômeno em virtude 
da multiplicidade de gerações que habitam o espaço 
escolar, que, em grande medida, reafirmam a relação 
que tiveram enquanto alunos ou professores, o que 
implica na manutenção de formas de compreender a 
escola e seus compostos. Trata-se da sobreposição de 
camadas de tempo que perpassam o conjunto de rela-
ções que se desenvolvem no espaço escolar.
 No que diz respeito às funções da história no 
espaço escolar, essas se dão de forma muito mais va-
riável. A única que se repete em todas as avaliações é 
formar para o exercício da cidadania, ou seja, para se 
estabelecer enquanto cidadão na sociedade brasileira 
republicana de forma coerente com as normas e valo-
res estabelecidos socialmente.
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 Nas primeiras quatro edições, o que fica laten-
te é a ideia da história como ferramenta de tomada de 
consciência através da compreensão da trama social, 
em outras palavras, a história possibilitaria conhecer 
como o presente se tornou o que é. Para isso, ela de-
veria possibilitar a capacidade de perceber semelhan-
ças, diferenças, permanências e transformações que 
ocorrem na vivência social no passado e no presente. 
Este também deveria viabilizar a compreensão dos di-
ferentes processos e sujeitos históricos em diferentes 
espaços e tempos a partir da contemporaneidade
 É também possível analisar os dados esparsos, 
pensando-os como reforçadores das funções apresen-
tadas como comuns. Para as primeiras duas avaliações 
o foco estaria muito mais voltado em apontar funções 
básicas da história, que seriam constituir habilidade 
cognitiva e formar valores, atitudes, desenvolvimento 
e formação para a cidadania. 
 Já nas edições 2007 e 2008, voltou-se para co-
nhecimento histórico a partir de sua produção, que 
deveria: a) permitir a compreensão das relações entre 
grupos humanos nos diferentes tempos e espaços a 
partir da dimensão de contemporaneidade; b) desven-
dar a experiência dos homens no tempo em sociedade 
e c) desenvolver vocabulário e linguagem específica.
 A partir da edição 2011 iniciam-se as ênfases 
sobre a produção do conhecimento histórico a partir 
da sua função, que pode ser percebida nas seguintes 
características apresentadas nessa edição: a) descons-
trução a ideia de história enquanto informação e me-
morização; b) compreensão do processo histórico e da 
c) produção do conhecimento histórico. 
 Em 2014, um novo esforço, similar ao anterior, 
é chamado à baila. Diz respeito à escrita da história e 
à possibilidade do conhecimento histórico permitir re-
conhecer aquela como processo social cientificamente 
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produzido e que desempenha função identitária e de 
orientação na sociedade. Colocada dessa forma, a histó-
ria aparece enquanto parte do cotidiano de todos que, 
em determinado momento, foi metodizada, se tornan-
do uma ciência. Aqui o esforço de dar sentido à história 
passa a ser feito tanto através dessa relação cotidiana 
quanto da função de orientação apresentada.
 Outra mudança, decorrente dessa perspectiva 
de história enquanto fenômeno social, é apresentada 
na edição 2016. Segundo ela, é função da história per-
mitir a compreensão entre história como área do co-
nhecimento e história como vivência. Em outras pala-
vras, a história teria uma dupla dimensão. A primeira 
seria marcada pelos seus aspectos de cientificidade 
traduzidos através do método. A segunda seria a his-
tória enquanto fenômeno social, fazendo parte do co-
tidiano, seja em sua relação com o passado individual 
ou coletivo. Reconhecer esses dois aspectos, implica 
em perceber como a história possui diversos formatos 
e interage com a sociedade.
 As últimas funções acrescentadas dizem res-
peito à história como colaboradora do processo de al-
fabetização. Seu papel seria ajudar no processo de in-
trodução, desenvolvimento e consolidação da escrita 
e da leitura, assim como dar acesso a diversos gêneros 
textuais. Em outras palavras, trata-se dos efeitos da 
publicação do PNAIC e de uma reorientação do espaço 
escolar em torno da multiplicidade de alfabetizações 
e da chamada a todas as disciplinas a trabalharem em 
conjunto nesse projeto educacional. 
 Novamente pode-se ver como o espaço escolar 
está ligado à construção de planejamentos e metas e 
de como estas acabam, através de mecanismos legais 
que orientam e são orientados por concepções educa-
cionais, por cumprir a função de reestruturar o espaço 
escolar. 
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Livro didático, história e o espaço escolar: 
caracterizando o material escolar pós-2001

 Mas quais características o livro didático de 
História deve possuir para cumprir com as perspecti-
vas da educação, do ensino de História e da concepção 
e função apresentada para o conhecimento Histórico? 
 Para o caso do que deveria ser o livro didático 
de História, foram apresentadas, assim como nos cri-
térios comuns, características secundárias (de clas-
sificação) e primárias (de exclusão), tal como foram 
apresentadas para os critérios gerais. Dessa forma, 
partiremos primeiramente das de segunda ordem, 
classificadas para análise em quatro tipos: Metodolo-
gia, diz respeito às dimensões dos métodos de ensino; 
Manual do Professor, as que tratam diretamente desse 
composto do livro didático; aspectos materiais, que se 
referem às questões de formatação e organização do 
material físico; e Método histórico, atrela-se à especi-
ficidade do conhecimento histórico e sua função no 
material didático.
 Entre as edições 2004 e 2008 foi possível cons-
tatar características comuns a todas as avaliações. Ou 
seja, existiu um consenso de que aquelas característi-
cas pertenciam de fato a tal grupo de elementos classi-
ficatórios. O quadro a seguir demonstra o conjunto de 
características agrupadas por tipo.

Quadro 7 – Critérios classificatórios por tipologia (Avaliações 
do PNLD 2004-2008)

Teórico meto-
dológico

Método histó-
rico

Aspectos mate-
riais

Manual do pro-
fessor (MP)

Atualização 
historiográfica

Atende a plura-
lidade de fontes

Texto impresso 
em preto

MP bibliografia 
diversificada
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Atualização 
pedagógica

Discute fontes 
históricas

Sem erros de 
revisão

MP contribua 
para a atualiza-

ção do professor

Explicitação da 
opção metodo-

lógica

História parte 
de um problema 

ou conjunto

Ter uma estru-
tura hierárquica 
(títulos e subtí-

tulos)

Orientação para 
articulação dos 
conteúdos com 

outras áreas

Coesão do texto Problemas rela-
cionados a vida 

do aluno

Sumário que 
permita rápida 

localização

MP deve ter 
orientação 
pedagógica

Coesão dos 
exercícios

Caricaturas dos 
personagens 

históricos

Legendas que 
indiquem tem-

po e espaço

MP informações 
adicionais

Coesão das 
atividades

Imagem como 
recurso para a 
compreensão 
do conteúdo 

históricos

Unidade visual 
com ritmo e 

continuidade

MP sugestão de 
leitura

Atender a 
pluralidade de 

autores

Legendas que 
indiquem tem-

po e espaço

Formatação que 
proporcione 

legibilidade e 
seja adequada 

ao público alvo

MP deve conter 
proposta e 

discussão de 
avaliação da 

aprendizagem

Estimular a 
capacidade de 

debater proble-
mas

Formatação 
ofereça recursos 

de descanso 
visual

MP deve conter 
sugestões de 

atividades

Referência obje-
tiva dos pressu-
postos teórico 
metodológicos

Gráficos devem 
conter títulos, 
fontes e datas

MP deve conter 
proposta 

leituras para os 
alunos

Não pode ser 
uma história 

narrada como 
verdade abso-

luta

Relação com-
preensível 

entre layout e 
conteúdo

Layout que vise 
motivação e 
integração

Não pode levar 
ao relativismo 

total

Mapas devem 
respeitar as 
convenções 

cartográficas

Deve ter textos 
complemen-

tares
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Estimular a 
capacidade 
de produzir 

textos em níveis 
crescentes de 
complexidade

As ilustrações 
devem ter cré-

ditos

Orientação para 
articulação 

dos conteúdos 
entre si

Imagens po-
dem intrigar, 

problematizar, 
convidar a pen-
sar, despertar a 

curiosidade

Imagens como 
parte do objeti-

vo do texto

Imagens de fácil 
compreensão

Imagens preci-
sam ser claras

As imagens 
não devem ser 

ilustrações

Imagens 
adequadas as 

finalidades

Imagens como 
recurso a pro-
blematização

Fonte: BRASIL/MEC. Edital do PNLD 2004 (2001), 2005 (2002), 2007 
(2004), 2008 (2006), 2010 (2008), 2011 (2009), 2013 (2010), 2014 (2011) 
e 2016 (2014). Sistematização do autor (2017).

 É possível notar que, apesar de serem apre-
sentados quatro aspectos de classificação diferentes 
para as características apontadas como secundárias, 
todas essas pertencem à dimensão metodológica, 
ou seja, vinculam-se aos métodos de ensino. Isso se 
torna plausível na medida em que se observa as ca-
racterísticas apontadas como atreladas a uma ten-
tativa de apresentar um método de ensino que está 
centralizado em dois pontos, a partir do apresenta-
do: no método histórico, baseado em uma concep-
ção de história, já apresentada anteriormente neste 
trabalho; e uso dos recursos imagéticos como forma 
de operacionalizar o primeiro.
 Quando as transformações de tais critérios são 
analisadas a partir de cada edição, é possível chegar ao 
seguinte gráfico:
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 O gráfico nos permite notar três coisas. O pri-
meiro aspecto a ser observado é como existe um duplo 
investimento, que se dá, em primeiro lugar, na ordem 
metodológica, a partir da edição 2005, e em segundo, 
volta-se para o uso do método histórico enquanto ca-
racterística a ser analisada. Essa informação oferece 
indícios para afirmar a importância que o método his-
tórico ganhou, ao longo da série.
 A segunda transformação a ser notada é como 
houve, gradualmente, uma ampliação da importân-
cia dada ao Manual do professor, sofrendo pequenas 
elevações ao longo da série e desaparecendo na edição 
2008, fato que se deve a sua conversão, precoce em re-
lação às outras características, em elemento impres-
cindível ao material livro didático.
 Mas existe sobreposição de alguma caracte-
rística em relação às outras ao longo dessas quatro 
edições? Se entender-se que metodologia, Manual do 
professor e aspectos materiais pertencem à mesma 
ordem, a da metodologia, e isolar-se a dimensão do 
método histórico, veremos, ao longo da série estuda-
da, que das 224 menções, apenas 24% correspondem 
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ao método histórico, enquanto que 76% correspon-
dem à ordem da metodologia. Em outras palavras, o 
que existe, quando se trata de critérios de classifica-
ção, é uma ênfase nos elementos pedagógicos. Tais 
características, a partir da edição 2010, se tornaram 
obrigatórios, passando a atuarem ao lado de outras de 
caráter sumário. Com a ênfase no método histórico e 
seu aprofundamento a partir da edição 2011, os ele-
mentos didático-pedagógicos e teórico-metodológi-
cos, apesar de serem maiores em termos numéricos, 
passaram a estar a serviço daquele.
 As características apresentadas como indis-
pensáveis ao livro didático de História podem ser di-
vididas em comuns a todas as avaliações; das edições 
2004 a 2010 e das edições 2011 a 2016.
 Como elementos comuns, foi consensual nas 
avaliações que não caberia ao livro didático de história 
a existência de anacronismos, voluntarismos, erros de 
informação, uso do material para a difusão de propa-
ganda e doutrinação. No que diz respeito aos três pri-
meiros, considerados erros, estes comprometem não 
apenas o ensino de História, mas também a produção 
de tal conhecimento enquanto ciência especializada. 
Segundo os editais, voluntarismo

Consiste em aplicar a documentos e textos uma 
teoria a priori, em função do que se quer demons-
trar. Dessa forma, a narrativa dos fatos passados, 
ou presentes, é utilizada apenas para confirmar as 
explicações já existentes na mente do autor, que 
parte de convicções estabelecidas por motivos 
ideológicos, religiosos ou pseudocientíficos. Pode, 
ainda, originar-se da tentativa da aplicação de teo-
rias explicativas, tomadas criativamente (BRASIL, 
2006, edição 2008, p. 45).

 A mesma edição apresenta o anacronismo 
como a ação de
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[...] atribuir aos agentes históricos do passado 
razões ou sentimentos gerados no presente, in-
terpretando-se, assim, a história em função de 
critérios inadequados, como se os atuais fossem 
válidos para todas as épocas” (BRASIL, 2006, edi-
ção 2008, p. 45).

 Levadas às devidas proporções, ambos os erros 
comprometem a cientificidade do conhecimento his-
tórico e, por sua vez, distorcem a forma de conhecer as 
experiências do passado, assim como sua produção. 
 Já o erro de informação está atrelado a não 
aceitação de o livro didático veicular conhecimentos 
errados ou desatualizadas. Isso não quer dizer que tal 
material carregue a última pesquisa realizada pelos 
círculos acadêmicos, mas que leve em conta a dimen-
são de revisão que o conhecimento histórico possui, 
fazendo com que informações que antes eram tidas 
como corretas sejam reelaboradas. A essa característi-
ca está ligada a ideia de correção dos conceitos e infor-
mações básicas.
 Esse quesito se aprimorou na edição 2011, 
quando se afirmou que para além dos erros de infor-
mação também serão excluídas obras com erros tópi-
cos, nominais ou cronológicos. Vale ressaltar que esta 
é uma luta antiga e já estava prevista nos documentos 
de 1994 e 2001, apresentados no capítulo anterior. 
 As outras características comuns direcionam-se 
para dois aspectos. O primeiro volta-se para a função do 
conhecimento histórico para a formação das novas ge-
rações. De acordo com os documentos, caberia ao livro 
didático de história contribuir para o desenvolvimento 
da autonomia de pensamento, raciocínio crítico, assim 
como a capacidade de argumentar. Em outras palavras, 
deveria contribuir com a maturação da capacidade crí-
tica dos alunos, colaborando com o desenvolvimento 
de capacidades utilizadas no momento de se posiciona-
rem diante dos problemas de suas realidades. A história 
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defendida para o livro didático assume, dessa maneira, 
uma dimensão de prática social e o livro uma ferramen-
ta para tal aprendizagem. 
 Essa dimensão prática vai ser ampliada a partir 
da edição 2007, em que se afirmou a necessidade de o 
livro adotar metodologias que possibilitem a função 
do conhecimento da história para a sociedade. Na edi-
ção 2013, uma dessas funções é apontada, a saber, a 
da capacidade da História de constituir identidade. Na 
edição seguinte, essa função passa a se complexificar, 
na medida em que se afirmou, que, para além do apre-
sentado, a história dos livros didáticos deveria com-
preender a História como proprietária de uma função 
de orientação na sociedade. 
 Fica nítido como o conhecimento histórico esco-
lar, apesar de estar marcado por sua especificidade, que 
se relaciona com os objetivos educacionais e das discipli-
nas, partilha de concepções e ferramentas desenvolvi-
das pela ciência especializada, assim como cumpre com 
funções sociais preestabelecidas para tal conhecimento. 
Em outras palavras, a história escolar trata-se de uma 
prática social orientada e por sua vez metodizada.
 Outros dois elementos comuns a todas as ava-
liações é o combate à veiculação de propaganda e dou-
trinação (religiosa ou política), ligando-se à defesa do 
caráter laico e de autonomia do ensino, defendidos 
pela LDB e pela Constituição. Partir desse ponto sig-
nifica afirmar que o livro didático de História deve 
obedecer à legislação estabelecida, as quais devem ser 
entendidas como produtos e produtoras do espaço es-
colar, o que significa que ao mesmo tempo em que são 
disciplinadoras das práticas sociais, no caso em ques-
tão, do livro didático, também estão sujeitas a trans-
formações que se dão por meio dos usos estabelecidos 
a partir delas. Tais práticas de disciplinarização não 
engessam a ação social, mas fornecem aos agentes de 
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tal espacialidade o conjunto de referenciais a que de-
vem recorrer no momento das ações. 
 O foco apresentado nas avaliações entre 2004 e 
2010 pode ser apontado em duas frentes, uma didáti-
co-pedagógica e outra teórico-metodológica. Esse fato 
se confirma na medida em que se atentou para carac-
terísticas voltadas para as atividades e sua elaboração, 
que deveriam promover investigação, análise, estimu-
lar a observação, criatividade, comparação, interpre-
tação, avaliação, além de mobilizar diversas habilida-
des. A partir da edição 2007 passou-se a apontar que 
as atividades deveriam estar integradas aos conteú-
dos e não apenas realizar objetivos. 
 No que diz respeito às questões teórico metodo-
lógicas, estas aparecem na medida em que se aponta a 
necessidade de coerência e adequação metodológica 
entre as concepções propostas pelos autores e edito-
res e metodologias escolhidas por eles. Dessa forma, 
ficam impossibilitados de apontarem uma vertente 
teórica e metodológica e fazerem outra. 
 A construção desse critério esteve diretamen-
te relacionada com a aquisição de experiência a partir 
das avaliações anteriores. Tal fato permite afirmar que 
esses documentos são reflexos de um constante refle-
tir sobre o que é e o que deve ser o livro didático e de 
história no espaço escolar brasileiro. Material que apre-
senta, de fato, aspectos já consolidados e que estão dire-
tamente atrelados a proposições feitas em documentos 
diversos, sejam esses gerais ou educacionais, como por 
exemplo a LD; pesquisas acadêmicas, pedagógicas ou 
das áreas de conhecimento específicas. 
 Como já afirmado, a partir da edição 2008, o 
Manual do professor passa a ser caracterizado como 
elemento indispensável ao material didático. O manu-
al deveria: a) ter opção teórico-metodológica clara, b) 
fornecer bibliografia diversificada e recursos para for-
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mação de professores, c) trazer articulação com outras 
áreas do conhecimento, d) apresentar as potencialida-
des do material, e) oferecer variedades de caminhos a 
partir do livro, f) trazer informações complementares 
as legendas e imagens, g) conter proposta de discus-
são sobre a avaliação, h) mostrar ao professor a leitura 
docente como parte do trabalho docente.
 Em outras palavras, o Manual do professor pos-
sui uma dupla função, a primeira é orientar para o uso 
de todo o potencial que o material didático possui; o 
segundo é servir de elemento de reflexão e atualização 
para o trabalho docente. O que esse material propor-
ciona com isso não é apenas a qualificação do trabalho 
com o livro didático, mas a valorização dos aspectos 
do trabalho docente enquanto objeto necessário à re-
flexão como forma de aprimoramento.
 A edição 2010 não apenas marcou o fim da 
existência de critérios secundários, mas apontou para 
uma tentativa de definição de qual formato de conhe-
cimento histórico o livro didático deveria tratar. A sa-
ber, o livro didático deveria veicular um conhecimen-
to histórico adequado ao processo de aquisição dos 
conhecimentos escolares. Em outras palavras, deveria 
levar em conta os objetivos da educação, do nível a que 
se destinavam e do ensino de História; não poderia 
incorporar estereótipos, caricaturas de personagens 
ou períodos históricos ou se identificar, exclusiva-
mente, com alguns heróis; não poderia se restringir à 
memória individual ou de grupos, deveria evitar sim-
plificações explicativas, fossem de cunho “valorativo”, 
“processual”, ou “teórico conceitual”, não poderia ser 
identificada com o relativismo extremo ou com a ver-
dade absoluta.
 Em outras palavras, a história veiculada pelos 
livros didáticos de História deveria corresponder à his-
tória científica, obedecendo aos métodos estabelecidos 
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na produção de tal conhecimento. Ao mesmo tempo 
deveria funcionar como oposta a história e ensino de 
história tradicional, marcada por fatos e datas que de-
veriam ser memorizados, atendendo aos objetivos edu-
cacionais gerais e específicos à disciplina tratada.
 A partir de 2011, para além da formulação de 
uma nova escrita do apontamento de tais critérios, 
marcado pela redução de repetições e por apresentar 
uma dimensão mais prática em relação a como se rea-
lizar o que estava sendo exigido pelos editais, a avalia-
ção vai atentar para três pontos. 
 O primeiro foi o trabalho com as imagens, re-
lacionando-as ao método histórico. Segundo os docu-
mentos, a partir da edição 2011, elas deveriam pro-
porcionar o alfabetismo visual, serem utilizadas em 
relação ao método histórico, devendo apresentar-se 
como fontes para a produção de tal conhecimento, 
assim, por sua vez, auxiliando no processo de ensi-
no-aprendizagem da História. Esse ponto marca uma 
transformação em relação ao trabalho com as ima-
gens propostas nas edições 2004, como pode ser visto 
no trecho a seguir: 

As imagens e os recursos visuais devem fazer 
parte dos objetivos do texto, constituindo-se não 
apenas em ilustrações dos mesmos textos, mas 
sim em recursos intrínsecos à problematização e 
à compreensão dos conteúdos históricos. Assim, 
as ilustrações, para auxiliar na leitura e na com-
preensão dos textos, precisam estar adequadas às 
finalidades para as quais foram elaboradas; preci-
sam ser claras, precisas e de fácil compreensão. As 
legendas devem possibilitar, efetivamente, a loca-
lização da ilustração no tempo e espaço, indicando 
época em que foi produzida, autoria, créditos e sua 
natureza. Podem também intrigar, problematizar, 
convidar a pensar, despertar a curiosidade (BRA-
SIL, 2004, p. 45).
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 É justamente essa colocação das imagens en-
quanto relacionadas às questões do método histórico 
que traz um tom diferente das avaliações anteriores, 
apresentando uma tomada gradual da imagem enquan-
to forma de operacionalizar o método histórico. Aqui é 
possível observar um duplo em relação ao ensino de his-
tória proposto para o livro de História. De um lado se tem 
a imagem enquanto recurso didático, de outro se tem a 
especificidade do conhecimento histórico e a tomada do 
primeiro enquanto recurso para aprendizagem do méto-
do histórico e sua operação, mas posto em relação à ima-
gem. Em outras palavras, o recurso didático é colocado 
em favor da forma de produção do conhecimento histó-
rico e, por sua vez, do ensino de História. 
 O segundo é o reforço das questões teórico-me-
todológicas, não que não tenham se dado em momentos 
anteriores, mas que, a partir de 2011, passam a atrelar as-
pectos diversos. Assim, a proposta teórico-metodológica 
não deve ser apenas explicitada, ou cumprida, mas deve-
ria possibilitar a coerência entre textos principais, com-
plementares, imagens, objetivos do ensino de História e 
do nível ao qual se destina. O que se apresenta nesse pon-
to é a necessidade de as escolhas teóricas e metodológicas 
aparecerem em todas as suas partes como articuladoras 
dos elementos que compõem o livro didático de História. 
 O terceiro e último elemento reforçado na edição 
2011 é o Manual do professor. Este segue o mesmo cami-
nho de integração das partes do livro propostos para as 
questões teórico-metodológicas, oferecendo assim orien-
tações que visassem a articulação entre os conteúdos, vo-
lumes e outras áreas do conhecimento. Tal elemento tam-
bém seria marcado pela especificidade do conhecimento 
histórico, a qual seria representada pelas orientações em 
relação ao trabalho com o ensino de História da África, da 
cultura afro-brasileira e História das nações indígenas.
 Vale ressaltar que esses dois conteúdos supraci-
tados são os únicos de tipo substantivos prescritos ao 
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longo de todos os editais. Isso só ocorre em virtude de 
sua prescrição estar feita por lei, a saber, lei 11.645 de 
2008. Dito de outra forma, quem escolhe os conteúdos 
substantivos que devem estar nos livros didáticos são 
os autores e editores de livros didáticos, uma vez que o 
Brasil não possui um currículo comum a ser seguido. 
Isso também implica em dizer que existe um enfoque 
muito menor, por parte dos editais, sobre esse tipo de 
conteúdo, estando a preocupação muito mais ligada a 
questões de ordem teórico-metodológicas e didático-
-pedagógicas.
 Esse tom apresentado anteriormente pode ser 
sentido quando o edital de 2011 apresentou a neces-
sidade de explicitar a qual proposta curricular a obra 
se filia (curricular, temática, nominal ou cronológica). 
Novamente o que se tem são as marcas dos elemen-
tos pedagógicos em sua relação com o conhecimento 
histórico e de como essas duas dimensões passaram a 
estar relacionadas, estabelecendo diálogos entre si.
 Analisaremos mais de perto os elementos apre-
sentados como cruciais ao livro didático de História 
a partir da classificação apresentada para os critérios 
classificatórios:
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 Esse gráfico permite notar que das 452 men-
ções, os elementos que mais estiveram em evidên-
cia foram: o método histórico, marca que caracteri-
zaria a história e o ensino de história proposto para 
os livros didáticos, demonstrando tanto a marca de 
cientificidade como o seu uso em situações didáti-
cas; A metodologia, marca da presença do elemen-
to pedagógico ou didático, demarcador da especifi-
cidade do conhecimento escolar.
 Tal elemento metodológico tem seu ápice na 
edição 2010, momento em que os aspectos classifica-
tórios passam a comporem a lista de elementos indis-
pensáveis ao livro didático de História. Essa mudança 
também aparece em relação ao Manual do Professor, 
que passa a ter mais menções em 2008 e 2010.
 A partir da edição 2011 é possível obser-
var como houve uma reescrita dos editais tam-
bém para a dimensão do conhecimento históri-
co. Aquela seguiu o mesmo caminho apresentado 
para os elementos comuns a todas as áreas, redu-
ziu o número de repetições, o que acarretou em 
uma queda do número quantitativo de menções, 
além de apresentar formas práticas para atingir o 
que foi solicitado nos editais.
 É possível observar também como a ênfase 
em torno do método histórico e da metodologia 
se manteve em evidência. O que coloca esses dois 
aspectos como caracterizadores da solução apre-
sentada aos problemas dos documentos de 1994 e 
2001 tratados no capítulo anterior. A ruptura com 
uma história escolar tradicional se deu por meio 
do uso potencial do método histórico, como forma 
de desenvolver o aprendizado histórico, em sua re-
lação com os recursos didáticos apresentados pelo 
campo da pedagogia. Em outras palavras, o método 
histórico é chamado a dialogar com os elementos 
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pedagógicos, lhes atribuindo funções e categorias 
mobilizadoras de tal método. 
 Outra característica que indica o aprofunda-
mento do método histórico, em sua especificidade, 
é o trabalho com conceitos e noções que são pró-
prios ao conhecimento histórico e que se encon-
tram na base do aprendizado de tal conhecimento, 
o fornecimento de uma linguagem específica a ser 
adquirida pelos estudantes. 
 Tais conceitos e noções também não são da 
mesma ordem. Itamar Freitas (2010, p. 197-198), 
ao estudar sobre a natureza dos conceitos e conte-
údos históricos em seu livro, Fundamentos teórico-
-metodológicos para o Ensino de História (Anos ini-
ciais), afirmou: 

Se mesclarmos a nomenclatura utilizada por Hi-
lary Cooper (2002) e Peter Lee (2005), veremos 
que essas duas ordens de conceitos históricos são 
chamados, respectivamente, de conceitos subs-
tantivos – termos que medeiam a compreensão do 
mundo no tempo – e conceitos meta-históricos – 
termos que medeiam a compreensão da atividade 
do historiador e da natureza da ciência da história 
(tempo, causa, consequência, fonte, interpreta-
ção, por exemplo).

 Dito de uma forma mais simplificada, os 
conceitos substantivos são aqueles que resultam 
da utilização do método Histórico, enquanto que 
os meta-históricos são aqueles que classificam os 
elementos que integram tal forma de produção 
do conhecimento.
 Ao classificar-se o conjunto de noções e concei-
tos apresentados nos documentos, à luz da interpreta-
ção apresentada por Freitas (2010), ao longo das nove 
edições, foi possível chegar ao seguinte gráfico:
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 O gráfico permite observar como houve uma 
hegemonia dos conceitos meta-históricos, ou seja, da 
ordem dos procedimentos históricos em relação aos 
substantivos, reafirmando a ideia do método históri-
co como elemento central da aprendizagem histórica, 
deixando de lado os conteúdos ditos substantivos. Ao 
longo das nove avaliações, apenas 11% de tais concei-
tos foram da ordem substantiva, enquanto que 89% 
são Meta-históricos.
 É possível também perceber como ao longo das 
edições o número de conceitos meta-históricos cres-
ceu. Tal fato implica dizer que, cada vez mais, o método 
histórico foi utilizado como ferramenta de viabilização 
do processo de ensino-aprendizagem e isso realizou-se, 
também, por meio de categorias conceituais.
 Em síntese, o livro didático de História colo-
cado ao longo da série estudada não é estático, sofre 
transformações de ordem diversa, a qual parte de de-
mandas sociais, institucionalizadas através de leis. 
Essas mudanças também se dão na medida em que 
existem atualizações dentro do próprio campo cientí-
fico e pedagógico. Em outras palavras, o livro didáti-
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co de História mudou sem romper com os acordos e 
formatos que foram sendo estabelecidos ao longo de 
sua produção, haja vista ser uma prática social regu-
lamentada. Ele se bricola18 na medida em que novos 
elementos se acrescentam.
 A ênfase desse material se encontra na relação 
entre os elementos pedagógicos e o método histórico, 
passando a potencializar, gradualmente, os aspectos 
da didática da história, uma vez que passou a levar em 
conta a especificidade de tal conhecimento, o que é e 
o que possibilita ensinar, indo muito além dos conte-
údos substantivos que, como apresentou-se em mo-
mentos anteriores das pesquisas, são alvo principal 
dos que observam os livros didáticos de História.

18 Segundo Certeau (2013), a bricolagem se constitui enquanto a associa-
ção entre diversas camadas de tempo, experiências e significados, coleti-
vos ou individuais, se associam a fim de constituir uma unidade coerente 
com o lugar social que os agentes ocupam. É necessário afirmar que essa 
não é a simples soma, mas a associação para constituir algo novo, marca-
do pela presença dos elementos associados. Para saber mais, ler: CERTEAU, 
2013, p. 246.
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 No primeiro capítulo, pode-se observar que o es-
paço escolar brasileiro é visitado por diversos agentes, 
dentre eles os pesquisadores que se interessam pelo livro 
didático de História no momento em que se propõem a 
refletir sobre o material. A partir da análise e classificação 
das pesquisas sobre o livro didático, tornou-se possível 
visualizar a dimensão sócio-histórica dessa espacialida-
de, demonstrada através da relação entre as problemáti-
cas de pesquisa e o momento em que foram executadas, 
refletindo as estruturas e demandas que perpassaram 
o espaço escolar. Dessa maneira, compreender as pes-
quisas representa a possibilidade de aproximação das 
camadas de passado que compõem essa espacialidade, 
visualizando disputas, tensões e contratos estabelecidos 
ao fim da ditadura civil-militar para instituição e conso-
lidação da República.
 O capítulo também permitiu perceber como 
houve uma multiplicação de visitas, por parte da pes-

C O N S I D E R A Ç Õ E S   F I N A I S
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quisa especializada, ao espaço escolar. Tal produção, ini-
cialmente, se processou no contato entre as pesquisas 
especializadas decorrentes do espaço escolar Europeu, 
internacional, com o espaço escolar brasileiro. No Brasil, 
essas pesquisas ocorreram em áreas diversas (História, 
Comunicação, Educação, Psicologia e Sociologia), o que 
implica em dizer que, quando se trata do livro didático 
de História, o interesse é não apenas dos historiadores, 
mas dizem respeito a uma comunidade maior. Isso se 
deve à forma que a sociedade passou a observar o livro 
didático, o conhecimento histórico e suas funções.
 Outra conclusão que esse primeiro capítu-
lo permitiu chegar foi que a pesquisa realizada em 
programas de pós-graduação, no que tange à His-
tória e ao livro didático, enfatiza a dimensão subs-
tantiva do conhecimento histórico. Fato que permi-
tiu inferir que os pesquisadores especializados, em 
sua maioria, ainda consideram esse o aspecto o de 
maior relevância para esse conhecimento no espaço 
escolar. Isso se deve à existência da dicotomia que 
perpassa e que em grande medida estrutura essa es-
pacialidade, a saber, a separação entre pesquisa e en-
sino. Esta que, levada às devidas proporções atribui 
às questões didáticas dos livros a dimensão educa-
cional e não a ciência de referência.
 As pesquisas apresentadas nesse capítulo fo-
ram por demais relevantes para a melhoria dos livros 
didáticos, no entanto, para as últimas duas décadas, 
correspondem a uma contradição, contida na medida 
em que, apesar das ações dos agentes no espaço esco-
lar estarem se redirecionando para o método histórico 
e suas funções, como pode ser visto a partir da análise 
dos editais do PNLD, as pesquisas ainda tendem a con-
siderar que os conteúdos substantivos são o aspecto 
mais relevante a se estudar e problematizar quando se 
trata de livros didáticos.
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 Isso não quer dizer que não se tenha desenvol-
vido pesquisas a partir de outras abordagens, mas que 
estas se encontram em menor quantidade. Algumas 
delas ainda estão em um momento inicial, como por 
exemplo, as abordagens voltadas à didática da História.
 O segundo capítulo possibilitou compreender 
as bases do espaço escolar no momento em que foram 
elaborados os primeiros critérios de avaliação do livro 
didático e de História, através dos documentos Defi-
nições de Critérios para Avaliação dos Livros Didáticos 
(1994) e Recomendações para uma política pública dos 
Livros Didáticos (2001b). O que ficou nítido foi que tal 
espacialidade se organizou a partir de uma economia 
escriturística, a qual, no que diz respeito aos livros di-
dáticos, passou a servir como elemento de disciplina-
rização da prática social de produção de tais materiais. 
Dito dessa forma, coloca-se essa discussão como par-
te da história dessa prática, podendo ser apresentada 
como uma de suas fases.
 Essa economia, no que tange ao livro didático 
e ao espaço escolar brasileiro pós-ditadura civil-mili-
tar, foi composta pelo decreto de instituição do PNLD 
(Decreto 91.542/1985), pela bibliografia especializa-
da, pela Constituição de 1988, debates e novas expe-
riências nos anos iniciais, novas propostas curricula-
res elaboradas pelos estados e dos livros didáticos que 
já existiam no mercado. Essa rede foi suficiente para 
garantir a habitabilidade dos diversos agentes sociais 
(professores, especialistas, autores de livros didáticos, 
movimentos sociais organizados, técnicos educacio-
nais) que nesse momento tencionavam em torno de 
uma nova forma de governo e a tentativa de manuten-
ção do status quo.
 Essa breve rede intertextual, nesse momento 
inicial, também de deveu à inexistência de uma le-
gislação educacional propriamente dita, uma vez que 
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esta só teve seu ponto inicial em 1996, com a publi-
cação da LDB, se multiplicando exponencialmente ao 
longo das últimas décadas, aumentando assim o rol de 
ferramentas a serem mobilizadas pelos agentes a fim 
de tornar plausíveis e efetivas suas ações. Esse mo-
mento de multiplicação da legislação deve ser com-
preendido como um momento de normatização do 
espaço escolar, uma vez que, ao apresentar o que deve 
ser compreendido em tal espacialidade, se estabelece 
suas fronteiras, não como muros, mas como pontes.
 Foi possível também observar como 1994 re-
presentou um momento que poderia ter se configu-
rado enquanto espaço de diálogo entre os profissio-
nais de História a respeito do livro didático que se 
desejava para a constituição da democracia recente, 
no entanto, o cenário político ainda não oferecia tal 
abertura, demarcando assim a relação que esse as-
pecto da realidade guarda com o espaço escolar. Esse 
fato leva a considerar como essa espacialidade toca e 
é tocada por outras esferas do mundo social, no caso 
em questão, a esfera política e a ação dos seus agen-
tes. A mesma relação de intersecção se dá ao conside-
rar a existência da influência de instituições políticas 
e econômicas internacionais e de seus agentes na for-
matação do espaço escolar brasileiro, a saber, Banco 
Mundial, FMI, Unicef, todas essas agências interna-
cionais que forneceram princípios e investimentos 
nas políticas de livros didáticos.
 Foi possível observar como os documentos ana-
lisados nesse capítulo refletem a concepção de educa-
ção neoliberal, iniciada com Itamar Franco e dirigida 
por FHC, marcada por uma concepção de educação 
como chave para o desenvolvimento através da aqui-
sição de competências. Fato que permitiu visualizar 
como o espaço escolar está atrelado a concepções de 
governança e seu aparato ideológico e pode ser reafir-
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mado no capítulo seguinte, quando se tratou de mu-
danças relativas a esse mesmo aspecto.
 No que diz respeito às concepções de Educação, 
esta se configurou, desde o primeiro momento, no do-
cumento de 1994, como responsável por garantir o 
aprender a aprender e o aprender a ser cidadão, dando 
a esta uma dimensão epistemológica e política. Tais 
aspectos perpassaram o espaço escolar ao longo de 
todo intervalo estudado, de modo que o que se alterou 
ao longo das séries documentais estudadas na presen-
te pesquisa foram as atribuições que cada um desses 
aspectos possuiu. 
 Ao mesmo tempo, tal concepção da educação 
marcava uma reorganização do espaço escolar e, por 
sua vez, das relações e instituições escolares, uma vez 
que se rompeu com a ideia da centralidade do proces-
so educacional na instituição escolar e em sua admi-
nistração para voltar-se aos alunos como ponto de 
partida e chegada do processo de aprendizagem, que 
deveria se dar pela apropriação do método científico 
por meio de cada uma das disciplinas escolares, no 
caso em questão, no método histórico. 
 Essa transformação ligou-se à multiplicidade 
de espaços de formação, retirando a escola de sua cen-
tralidade e obrigando-a a buscar uma revalorização 
social de suas práticas; e do contato das instituições 
escolares com processo de democratização assistido 
pela sociedade.
 No que diz respeito ao livro didático, o que se colo-
cou, nesse primeiro momento, foi a ênfase que esse ma-
terial possuiria no que diz respeito à qualificação da edu-
cação, dando a este, às vezes, um papel de centralidade. 
Ao mesmo tempo passou-se a apresentar a necessidade 
de aproximação de tal material aos progressos feitos pe-
las ciências especializadas (Educação e História), assim 
como ferramenta para lidar com a sociedade da imagem. 
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 O que se assistiu entre 1994 e 2001 foi a res-
posta a duas perguntas. A primeira: quais caracterís-
ticas o livro didático deveria possuir para alcançar 
um ensino de qualidade e atrair o aluno em meio a 
um mundo transformado pela difusão exponencial 
das imagens e da gênese de outros espaços de forma-
ção? A segunda: como retomar o status quo da educa-
ção diante de uma sociedade que questionava o sen-
tido de aprender aquilo que era ensinado na escola e 
que, por sua vez, se encontrava nos livros didáticos? 
Essas demandas estavam postas ao espaço escolar na 
década de 1990 e início da de 2000. 
 No que se refere à história e ao livro didático des-
sa disciplina, era seu papel contribuir para a formação 
do cidadão (esta seria marcada pela vivência democrá-
tica estabelecida em momento recente) e possibilitar 
ao alunado compreender a realidade social, política e 
econômica do país. Essa concepção reforça o papel da 
história como ferramenta para estabelecer a crítica em 
relação à realidade. Tais papéis foram mantidos para 
o momento pós-2001, acrescentando a estes a dimen-
são da ação social a partir da compreensão do método 
histórico, o qual passou a estar na base do processo de 
aprendizagem da História, tendo a sua disposição as 
ferramentas didáticas propostas pela pedagogia, prin-
cipalmente a partir da edição 2011 do PNLD. 
 Assim, se na primeira década o método históri-
co é apresentado como forma de se processar o ensino 
de História, porém tem uma menção secundarizada, 
cedendo espaço para os aspectos pedagógicos, na dé-
cada subsequente, passa a ser a tônica do processo de 
ensino-aprendizagem em história, direcionando os 
parâmetros de formulação do livro didático de Histó-
ria, a partir de sua especificidade. O que se assiste no 
espaço escolar é uma transformação nos lugares ocu-
pados pela pedagogia e pela história dentro do proces-
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so avaliativo no espaço escolar, passava-se a ser neces-
sário o reconhecimento da especificidade disciplinar.
 A partir do terceiro capítulo foi possível per-
ceber como o espaço escolar, no que diz respeito ao 
livro didático de História, passou a definir um novo 
elemento da economia escriturística, inaugurado pe-
los Editais do PNLD não apenas como ferramenta de 
compra, mas como delimitadores do que deveriam 
ser os livros didáticos a serem adquiridos pelo Estado. 
Tais editais funcionaram como fornecedores de parâ-
metros para os livros didáticos. 
 No que tange ao espaço escolar, a produção des-
ses documentos, tomados como práticas de espaço e, 
portanto, portadores de suas características, passa-
ram a apresentar as fronteiras de tal espacialidade. 
Isso ocorre na medida em que tais documentos auto-
rizam uma determinada prática, mencionando como 
legítima, mas em contrapartida desautoriza outras. 
Ao nomear o que deve ser o livro didático de História, 
assim como suas funções, tais documentos circuns-
crevem os que não o são.
 O momento abordado em tal capítulo foi per-
meado por uma abertura democrática, na medida em 
que, através da política de concertação, desenvolvida 
a partir do governo Lula, passa a haver uma tentati-
va de se ouvir as minorias sociais, por meio das Se-
cretarias Especiais, fundando um novo pacto social 
marcado pela ideia de equidade e justiça social. Essa 
dimensão foi sentida por meio da afirmação da valori-
zação desses grupos sociais e suas culturas, por meio 
da educação e por sua vez do livro didático e de histó-
ria, elementos que passaram a estar atrelados com a 
dimensão da formação cidadã.
 Essa mesma política marcou uma retomada do 
papel legislador do Estado, fato que pode ser sentido na 
economia escriturística da qual os editais são produ-
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tos. Tal transformação se dá mediante a estratégia de 
aproximação dos editais aos elementos apresentados 
na Constituição, o que permitiu que, através da mobi-
lização de um recurso já existente e amplamente reco-
nhecido pela sociedade, se pudesse atingir os fins dese-
jados. Ao mesmo tempo, foi possível visualizar como os 
editais passaram, a partir da edição 2011, a definir uma 
nova forma de escrita muito mais direta e incisiva, as-
sociando elementos mais empíricos para execução das 
exigências a serem cumpridas pelos autores e editores 
de livros didáticos. Em outras palavras, tratava-se de 
apresentar os limites e o formato das práticas.
 No que diz respeito à economia escriturística do 
espaço escolar, durante a série estudada nesse capítu-
lo, foi possível observar a multiplicação de documentos 
elaborados por esse Estado mediador. Tal rede docu-
mental se estabelece como referencial para a avaliação, 
funcionando não apenas como ferramenta de legitima-
ção, mas como elemento demarcador de possíveis para 
a prática de produção de livros didáticos. Dito de outra 
forma, a maioria deles é trazido para a avaliação como 
fundamentador dos critérios de avaliação. 
 Esse momento também se caracterizou pela 
ampliação dos elementos voltados à formação cida-
dã, apontando uma definição clara do tipo de socie-
dade que se desejava formar, a saber, uma sociedade 
justa e igualitária, não sexista, antirracista, marcada 
pelo convívio com a diversidade. Essa transformação 
refletiu diretamente no modelo de homem defendido 
no espaço escolar, que deveria atuar na sociedade com 
dignidade, responsabilidade e competência, reconhe-
cer a diferença, respeitar a liberdade, ter apreço à tole-
rância e ser participativo. Assim foi possível constatar 
que há uma ênfase na formação da cidadania através 
de uma especificação maior do que representa ser ci-
dadão no Brasil do século XXI. 



220

JANDSON BERNARDO SOARES 

 No que se refere à história e ao livro didáti-
co, o método histórico passa a ser apresentado como 
elemento central da aprendizagem histórica e como 
principal orientador dos recursos pedagógicos e me-
todológicos, devendo todos estes servirem para a 
compreensão da realidade em suas múltiplas facetas. 
Em outras palavras, a história passa a servir às finali-
dades e objetivos da educação, a qual concede ao pri-
meiro o adjetivo de escolar. O momento-chave para 
essa incorporação do método se deu a partir do PNLD 
2010 (2007), ganhando mais ênfase a partir do 2011 
(2008). Associada a essa mudança está a apresentação 
de uma definição de história em que se defende sua 
cientificidade, por meio do método, sem negar seu as-
pecto representacional. 
 Foi possível ainda perceber nesse capítulo 
como o processo de incorporação das funções do co-
nhecimento histórico no espaço escolar são variáveis 
e vão sofrendo acréscimos ao longo das avaliações, 
marcando assim o aspecto de bricolagem existente no 
espaço escolar. Não se trata de uma simples soma, mas 
de atingir os objetivos e determinações do ensino por 
meio das especificidades da História. Esse processo 
denota o aspecto histórico e relacional presente em tal 
espacialidade, uma vez que é tomada como resultado 
das ações e implementações de concepções de ensino, 
de educação e de História.
 Em suma, a presente pesquisa permitiu perce-
ber que as práticas do espaço escolar visualizadas nos 
documentos não apontam para uma única concepção 
teórica ou pedagógica. O que esses documentos fazem 
é construir princípios que devem ser atendidos pelas 
opções teórico-metodológicas e didático-pedagógi-
cas escolhidas pelos autores e editores, funcionando 
como delimitadores dos caminhos a serem percorri-
dos por esses agentes.
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 Esses critérios foram constituídos de acordo 
com os princípios legais da sociedade democrática pós 
regime civil-militar, materializados na Constituição, 
na LDB, nas determinações do Conselho Nacional de 
Educação e nos diversos estatutos, todos resultantes 
da luta democrática por direitos e sua ampliação. 
 Foi diante da necessidade de transformação 
dos materiais didáticos que as saídas apontadas pelos 
editais se deram em três direções: 1) ensino a partir do 
método científico e da especificidade de cada conhe-
cimento; 2) rearranjo do conteúdo existente no livro 
didático de história a partir de sua relação com os ele-
mentos teórico-metodológicos e com o método cien-
tífico; 3) apostar no Manual do professor como viabi-
lizador de uma nova relação do professor com o livro 
didático e, por sua vez, com o conhecimento histórico, 
levando tal profissional de veiculador a produtor do 
conhecimento histórico-escolar. 
 Esta pesquisa permitiu perceber que, para além 
do já exposto, que os conceitos de livro didático, de 
História, de educação, de sociedade, assim como o 
idealizado para cada um deles não estão dados, mas 
corresponde a processos de disputas, contratos e me-
diações, o que implica em sua possibilidade de trans-
formação por meio de táticas e estratégias. Dito de 
outra forma, estas são historicamente constituídas, 
marcadas por camadas de passado que dialogam com 
o presente e com perspectivas de futuro e, por isso, 
admitem reformulação, não se constituindo como as 
únicas possíveis.
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