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o professor de História pode considerar sua profissão grati
ficante ou aborrecida. Dependendo da forma como é praticada e 
das condições de trabalho em sala de aula, toma-se apenas obriga
ção profissional, ou transforma-se em atividade prazerosa. A luta 
pelas condições mínimas para um trabalho profissional digno e 
eficiente vem merecendo, por parte do magistério, alguma consi
deração, nem sempre com resultados desejados. Dessas condi
ções, uma - a que cabe discutir neste momento -, diz respeito ao 
Livro Didático. É imprescindível transformá-lo, de fato, em instru
mento de trabalho eficiente e confiável. 

O trabalho em sala de aula depende, fundamentalmente, da 
competência do professor. No entanto, quando quiser e puder con
tar com instrumentais bem-elaborados, de qualidade comprovada, 
o professor poderá multiplicar suas potencialidades didáticas vi
sando a formação dos alunos que estão sob sua responsabilidade. 
O livro didático ainda continua sendo um destes instrumentos. Que 
seja, portanto, condizente com as exigências pedagógicas e 
construído de acordo com as conquistas da prática do conhecimento 
geográfico e histórico, que se renova constantemente. 

Critica-se muito, e não é de hoje, a qualidade do livro didáti
co. É patente a distância que existe entre os avanços consegui
dos, nas últimas décadas, no âmbito da pesquisa e das novas 
metodologias em História, e a sua efetiva assimilação na prática 
do magistério. Constatação ainda mais patente quando se anali
sam os instrumentos de trabalho construídos para auxiliar os 
professores. Essa distância, reconhecível em todas as discipli
nas, é talvez maior no caso da História cujo objeto de conheci-

Anais do XX Simpósio Nacional de História – ANPUH • Florianópolis, julho 1999



Hi~tória : Frontpira~ 

mento - as sociedades humanas no tempo - é extremamente 
complexo. Não é, pois, de admirar a lentidão e os tropeços existen
tes no momento de se adequar o conhecimento histórico, em 
constante transformação, à produção dos livros didáticos. 

As tentativas para reverter esse quadro são muitas: denún
cias esporádicas na mídia, manifestações em reuniões de pro
fessores, encontros da ANPUH, voltados especificamente para o 
ensino. Fazendo coro a esses reclamos, o MEC vem despendendo 
esforços para contribuir, de forma efetiva, na busca de uma solu
ção para o problema. 

Não é fácil elaborar um livro didático. Isso supõe tanto o 
domínio das conquistas didático-pedagógicas - pois se trata de 
atividade extremamente complexa, como é o ensino -, como tam
bém o conhecimento preciso e atualizado dos conteúdos que 
são trabalhados. O processo de avaliação quer servir, neste sen
tido, de contribuição para que os livros didáticos da área de Histó
ria consigam atingir o patamar de excelência compatível com a 
responsabilidade que lhes cabe. 

196 A equipe de professores, especialistas na área de História, 
encarregada do trabalho de avaliação, procurou estar atenta aos 
aspectos acima enunciados, levando em conta Princípios Gerais, 
norteadores das preocupações e convicções de educadores/histo
riadores, e pautando-se por Critérios Eliminatórios e Critérios 
Classificatórios, que são também do conhecimento dos autores e 
dos editores dos referidos livros. Assim, as obras de História que 
constam do Guia de Livros Didáticos 5U a BU Séries PNW 1999, 
poderão ser utilizadas pelos professores como bom auxiliar didá
tico, sempre levando em consideração as recomendações que 
acompanham as respectivas resenhas. 

PRINCÍPIOS GERAIS 

O objetivo central da História é a compreensão dos diferen
tes processos e sujeitos históricos, das relações que se estabele
cem entre os grupos humanos, nos diferentes tempos e espaços, 
sempre a partir de uma efetiva dimensão de contemporaneidade. 
A História é um processo de compreensão humana das diferen
tes e múltiplas possibilidades existentes na sociedade, a partir 
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da experiência do presente; portanto, deve possibilitar ao aluno 
uma compreensão ativa da realidade, condição para o desenvol
vimento e a formação da cidadania. 

O livro didático, dessa forma, não pode ser exposição fria e 
mecânica de conhecimentos adquiridos e transmitidos. Tendo por 
objetivo desvendar a experiência dos homens vivendo no tempo, 
em sociedade, e empreender a compreensão ativa da realidade so
cial, a História quer ser um elemento de tomada de consciência 
para as pessoas que a ela se achegam. Assim, o texto deve, de algu
ma forma, ser capaz de envolver o aluno, considerado como sujeito 
que tem consciência de estar, a seu modo, fazendo História. 

Como raramente é submetido a um crivo analítico mais exi
gente por parte da escola, da comunidade dos historiadores, ou 
mesmo de editores, grande parte dos livros didáticos que se co
nhece repete vícios e estereótipos do ensino de História, já apon
tados pela bibliografia especializada. Eles têm-se adaptado, cos
tumeiramente, aos ritmos já cristalizados do cotidiano da escola 
e da sala de aula. Para superar essas limitações, tem-se como 
certo que um bom livro de História deveria ser capaz de: 197 

1) Incorporar efetivamente, e não apenas na intenção inicial ou 
na introdução da obra, pelo menos parte da renovação historio
gráfica que já se tornou consistente e é do conhecimento dos 
estudiosos da História. Não se pede - é necessário frisar - que se 
introduzam, de maneira forçada, os modismos que freqüen
temente surgem na historiografia, como de resto em todos os 
campos do conhecimento científico. Trata-se de manifestar al
gum grau de conhecimento das grandes linhas historiográficas 
já de há muito incorporadas no processo da pesquisa e da expli
cação históricas, como as propostas, por exemplo, da historio
grafia francesa, o percurso da historiografia inglesa, as renova
ções do materialismo histórico, para ficar apenas nas correntes 
mais conhecidas e praticadas pelos historiadores brasileiros. É 
de se esperar que as novas contribuições historiográficas sejam 
incorporadas pelo menos em parte, pois sua incorporação total, 
ou quase, supõe um trabalho de equipe, com o necessário tem
po de maturação científica. 
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2) Ter sempre presentes as experiências dos alunos, nas suas 
dimensões mais amplas. O livro deve partir do princípio de 
que o aluno não é uma cabeça vazia que precisa ser preenchi
da com algum conteúdo, assimilado de qualquer forma. Como 
ser humano, já vivenciou experiências com as quais poderá 
trabalhar para adquirir novos conhecimentos, através de lei
turas, discussões e do empenho do professor. Por isso, o aluno, 
leitor a quem os livros se destinam, é o primeiro parâmetro a 
nortear a elaboração de um bom livro didático de História. As 
questões de ordem didático-metodológicas certamente deve
rão, também, estar presentes na apresentação de estímulos ao 
conhecimento e no trabalho com os conteúdos históricos. 

Os aspectos teórico-metodológicos, por sua vez, embasam 
cientificamente e orientam o trabalho com a História e, conse
qüentemente, a elaboração dos livros didáticos. Supérfluo dizer 
que, de forma reconhecidamente forte, eles são os orientadores 
do professor. 

A opção teórica mais global (como as concepções de socie
dade, de mundo, de natureza), porém, não poderá ser um indi
cador de critério na análise dos livros. O respeito às opções teó
ricas dos autores, como de resto de qualquer interlocutor, é um 
princípio a ser respeitado a todo custo. Nenhum livro poderá ser 
considerado bom ou ruim por sua declarada ou implícita opção, 
por exemplo, pelo idealismo, pelo liberalismo, pelo marxismo, 
pelo tradicionalismo social, ou por qualquer outra perspectiva 
ou forma de encarar a vida ou a sociedade. O que caracteriza, de 
fato, um bom livro de História é sua coerência e adequação 
metodológicas. 

Tendo por base esses princípios mais gerais, identificados 
pela área de História, assim como aqueles assumidos pelo con
junto das áreas que fazem parte deste Programa de Avaliação 
dos Livros Didáticos da 111 à 411 série, estabeleceram-se os critérios 
que nortearam a análise dos livros didáticos de História. 

Os critérios relativos aos Princípios Gerais procuram observar 
se o livro apresenta algum tipo de estereótipo como: identificação 
exclusiva da História a alguns heróis; identificação exclusiva da 
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História a datas e fatos; simplificações explicativas; caricaturas de 
períodos ou personagens; identificação da história narrada a uma 
verdade absoluta; recusa à alteridade. Observam, também, se a obra 
incorpora efetivamente renovações historiográficas. 

CRITÉRIos EUMINATÓRIOS 

1. Conceitos e Informações Básicas incorretos 

a) Os livros didáticos não devem conter erros conceituais graves. 
Para efeito desta análise, foram considerados erros conceituais: 

• O anacronismo, que consiste em atribuir aos homens do passa
do nossas próprias razões ou sentimentos, interpretando a his
tória em função de critérios inadequados, válidos para outras 
épocas. Trata-se, com efeito, de distorção grave, que implica 
explicações que comprometem totalmente a compreensão do 
processo histórico. 

• O voluntarismo, que consiste em aplicar uma teoria a priori 
sobre documentos e textos, em função do que se quer demons-
trar. Desta forma, a narrativa dos fatos passados, ou presentes, 199 
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, ain-
da, originar-se da tentativa da aplicação de teorias explicativas, 
tomadas acriticamente. 

• O nominalismo, quando a análise proposta abstrai-se de reali
dades vividas pelos sujeitos históricos, em proveito da mera 
descrição de quadros jurídicos, regulamentares ou institu
cionais. Ao invés de dar prioridade às relações sociais dos agen
tes históricos, que efetivamente são os autores da história, atri
bui-se vida e vontade às instituições ou categorias de análise. 

b) O livro didático não pode conter informações incorretas ou 
desatualizadas. 

2. Incorreção e Inconsistência Metodológicas. 

Ponto central da análise é a capacidade que o livro tem de 
propor bom trabalho no plano metodológico, isto é, a forma como 
os conteúdos são desenvolvidos. É importante que o autor do 
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livro explicite suas propostas metodológicas e, principalmente, 
que seja coerente com elas. Não é suficiente enunciar, de maneira 
até sofisticada, proposições metodológicas tentadoras e, no de
correr da exposição, continuar com as velhas fórmulas de descre
ver os processos históricos. Ou, o que é pior, anunciar um método 
e praticar o inverso. Trata-se de questões fundamentais - a clareza 
e coerência metodológicas -, pois estamos ante o que há de mais 
caro e imprescindível ao conhecimento científico. Sem método 
não há ciência válida. E o método deve ser compreendido e assimi
lado pelos educandos como um dos processos cognitivos mais 
ricos no aprendizado e na formação do cidadão. Ainda sob o aspec
to metodológico, visando ao desenvolvimento cognitivo do alu
no, é necessário que o texto procure mobilizar vários processos 
cognitivos básicos, como compreensão, memorização ou análise, 
sem privilegiar apenas um ou nenhum deles. 

3. Prejuízo à Construção da Cidadania 
O livro didático faz parte intrínseca do processo educativo, 

200 servindo como um dos instrumentos de que o professor dispõe 
para seu trabalho didático-pedagógico. Nestas condições, não pode, 
de forma alguma, expressar preconceito de origem, etnia, gênero, 
religião, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Preci
sa estar atento, também, a qualquer possibilidade de o texto ou as 
ilustrações sugerirem ou explicitarem preconceitos. 

CRITÉRIOS CLASSIFICATÓRIOS 

Quando o livro não é excluído, por não ferir nenhum dos 
itens dos Critérios Eliminatórios, ele é apresentado como um livro 
recomendado. No entanto, sabemos que nem todos os livros estão 
no mesmo patamar de excelência. Lacunas existem, maiores ou 
menores, que devem ser detectadas e explicitadas aos professo
res, para que estes, no momento da escolha, possam levá-las em 
consideração. Por isso a necessidade de apresentar os Critérios 
Classificatórios que nortearam a análise dos livros recomendados: 

• A explicitação da opção metodológica é ponto importante, pois 
manifesta a consciência didático-científica do autor e o grau 
de assimilação a respeito da importância e do lugar da meto
dologia no trabalho com a História. 
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• Toda análise histórica deve partir de um problema ou conjunto 
de problemas, na convicção de que a problematização do passa
do e do presente constitui o ponto de partida para uma história 
crítica. Deverá estar atenta, também, para perceber se os proble
mas levantados relacionam-se com a realidade mais próxima 
do aluno e se estão adequados a sua capacidade cognitiva. 

• Os conceitos históricos só se entendem plenamente na sua 
historicidade; devem ser construídos, portanto, atendendo a 
esta sua característica. Alguns desses conceitos centrais para 
o conhecimento histórico são: tempo, espaço, história, sujeito 
histórico, cultura, natureza, sociedade, relações sociais, po
der, trabalho. 

• Tais conceitos não são fechados e se fundamentam, portanto, 
em habilidades que devem ser desenvolvidas segundo as carac
terísticas dos alunos. As noções básicas que sustentam os con
ceitos históricos são as de período, seqüência, transformação, 
passado, presente, futuro, simultaneidade e duração. 

• A linguagem do livro deve ser flexibilizada e adequada às possi- 201 
bilidades cognitivas dos alunos a que se destina. O aprendiza-
do da História está associado ao desenvolvimento da lingua-
gem em geral e, em particular, de um vocabulário específico, 
associado ao domínio das noções e conceitos já referidos. 

• A apresentação e discussão de fontes históricas são 
imprescindíveis para que o livro didático introduza os alunos 
na metodologia própria da História. 

• As atividades e exercícios devem não apenas buscar a realiza
ção dos objetivos, mas também estar plenamente integrados 
aos conteúdos, possibilitando o desenvolvimento de diferen
tes habilidades e estimulando a observação, a investigação, a 
análise, a síntese, a criatividade, a comparação, a interpreta
ção e a avaliação. Textos complementares devem atender à plu
ralidade das fontes e aos mais diferentes autores, assim como 
à diversidade do elenco das habilidades, estimulando a capa
cidade para debater problemas e produzir texto, com níveis 
crescentes de complexidade. 
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• Quanto à estrutura editorial o texto principal deve estar impres
so em preto, não apresentar erros graves de revisão, estar estru
turado hierarquicamente, com títulos e subtítulos. 

• As imagens e os recursos visuais devem, preferencialmente, fazer 
parte dos objetivos do texto, constituindo-se não apenas em ilustra
ções dos mesmos textos, mas sim em recursos intrínsecos à proble
matização e à compreensão dos conteúdos históricos. Assim, as 
ilustrações, para auxiliar a leitura e a compreensão dos textos, 
precisam estar adequadas às fmalidades para as quais foram elabo
radas, serem claras, precisas e de fácil compreensão. 

• Na utilização de recursos visuais, é importante que o livro bus
que unidade visual em relação à forma de organização, ritmo e 
continuidade; que a relação entre Jay-out e conteúdo seja com
preensível, visando à motivação e integração; que a formatação 
proporcione boa legibilidade ao texto, estando adequada à es
colaridade a que se destina o livro; que, quando os textos fo
rem longos, haja recursos de descanso visual. 

202 • Nos mapas, as legendas devem respeitar as convenções cartográ-
ficas. Nos gráficos e tabelas, devem constar títulos, fontes, datas. 
As ilustrações devem vir acompanhadas dos respectivos créditos. 

• O Manual do Professor é uma peça importante no esclarecimen
to das propostas do livro didático. Deverá conter: orientações 
que explicitem os pressupostos teóricos, procurando a coerên
cia entre estes pressupostos e a apresentação dos conteúdos 
no livro do aluno, assim como com as atividades propostas. É 
importante que ele não seja apenas mera reprodução do livro 
do aluno, com resoluções de exercícios. O Manual do Profes
sor será mais aproveitável se oferecer: orientação teórica, in
formações adicionais, bibliografia diversificada, sugestões de 
leituras e de outros recursos que contribuam para a formação 
e atualização do professor, orientação visando à articulação 
dos conteúdos do livro entre si e com outras áreas do conheci
mento. Deve conter proposta e discussão sobre avaliação da 
aprendizagem e sugestões de atividades e de leituras para os 
alunos. 
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