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As editoras de livros didáticos são fornecedoras de milhares 
de livros adquiridos pelo Governo Federal desde o final dos anos 
sessenta, com significativo aumento de intensidade a partir dos 
anos oitenta até os tempos atuais. Segundo Wander Soares, vice
presidente da Associação Brasileira de Livros (Abrelivros) e Di

retor da Editora Saraiva, 

Nos dois últimos exercícios, o governo investiu US$ 681,2 mi
lhões na aquisição de livros didáticos, comprando 130,4 milhões 
de exemplares em 1995 e 90 milhões em 961

• 

No início de 1997, o MEC divulgou exaustivamente, pela mídia 
impressa e televisiva, a distribuição, por meio do Programa Nacio
nal do Livro Didático - PNLD, de 110 milhões de livros didáticos. 

As editoras têm clareza que grande número de escolas e de 
professores, por uma série de razões conhecidas, tem dificulda
de em promover mudanças em sua prática de ensino, sem o su
porte de um material didático consistente que, inclusive, ajude 
a organizar as aulas. Como diz o editor Jiro Takahashi: 

( ... ) onde o currículo está mal explicado, mal colocado, quer di
zer ... se você lançar um livro bem feito, de agrado dos professo
res e colocar lá no frontispício: 'de acordo com os guias 
curriculares do Espírito Santo' todos os professores de lá. se não 
entenderem bem a proposta curricular do Estado, vão acabar 
adotando aquele como programa, e não o guia. O livro passa a 
ser o próprio guiaZ • 
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Governo e editoras estabelecem, dessa forma, relações de 
mão dupla em muitos sentidos. A assinatura dos acordos MEC/ 
USAID no final dos anos sessenta marca o início desta relação 
entre editoras e o governo brasileiro. Os investimentos governa
mentais nessa área cresceram vertiginosamente no decorrer dos 
anos 70, 80 e 90, ajudando a alavancar o setor editorial nacional. 

CENTRAUDADE DOS UVROS DIDÁTICOS 

Constatações como esta levam à percepção da centralidade 
que este objeto - livro didático - assumiu no cenário educacio
nal brasileiro, bem como parte da problemática que ele, quando 
tematizado, comporta. 

De fato, o lugar ocupado pelo livro didático aparece clara
mente quando, por exemplo, se observa a forma como ele é uti
lizado pelos alunos nas diversas escolas brasileiras. 

Nos Estados Unidos, país bastante diferente do nosso, cal
cula-se que cerca de 75% do tempo em sala de aula é gasto no 
trabalho com livros didáticos, e que 90% do tempo de estudo em 

214 casa são ancorados neste mesmo instrumento educacionaP. 
Em nosso país, não existem dados tão precisos quanto estes. 

Porém, é possível afirmar, com pouca chance de erro, que, no 
Brasil, encontramo-nos em um nível se não maior, pelo menos, 
muito próximo daquele que se apresenta nos Estados Unidos. 

Além de desempenhar este papel central no cotidiano esco
lar dos alunos e, por quê não, dos professores, os livros didáti
cos são o produto mais vendido pelas editoras brasileiras. Dados 
dos últimos dez anos demonstram o crescimento e a predomi
nância dos livros didáticos na produção das editoras nacionais. 
Segundo a Câmara Brasileira do Livro - CBL, em 1996, os livros 
escolares representaram 61% dos exemplares vendidos e 55% 

do faturamento do setor4 
• 

Na França, a título de comparação, as editoras, neste mes
mo ano e nicho de mercado, concentraram aproximadamente 
20% do negócio editoriaIS. As editoras norte-americanas, em 
1980, concentravam cerca de 25% do seus negócios no ramo dos 
livros escolares, o que, em valores absolutos, alcançou 1,5 bi
lhão de dólares6 

• 
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Ao fornecer estas condições, eles acabam sendo os fiéis de
positários dos saberes provenientes das diferentes disciplinas 
escolares. Os livros didáticos, nesse sentido, substituíram os 
professores no decorrer desses anos, passando a ser os portado
res dos conteúdos explícitos a serem transmitidos aos alunos e, 
também, como se verá adiante, passaram a ser os organizadores 
das atividades didático-pedagógicas exercidas pelos docentes 
para viabilizar os processos de ensino e de aprendizagem. 

Ao que parece, o saber contido nos livros didáticos não é a 
pura e simples transposição do conhecimento desvelado no uni
verso da pesquisa de ponta, mesmo porque os resultados alcan
çados nesta são quase sempre contraditórios e divergentes. Não 
parece possível que os antigos manuais escolares e os modernos 
livros didáticos possam comportar as diversas aquisições da pes
quisa de ponta desenvolvida em todo o planeta e expor as diver
gências dessas investigações para crianças e jovens espalhados 
pelas escolas de todo mundo. 

Há muitas tempo os saberes escolares são subdivididos em 
diversas disciplinas. Na escola brasileira das três últimas déca- 215 
das, estes saberes disciplinares têm encontrado no livro didáti-
co um lugar quase que exclusivo para sua existência. Segundo 
André CherveI. estas disciplinas escolares e, conseqüentemen-
te, os saberes das quais são portadoras, não são a simples adap-
tação ou transposição do saber acadêmico para os níveis escola-

I 

res fundamentais. Na verdade, segundo Chervel, a constituição 
destes saberes, concretizados especialmente por meio das disci
plinas escolares, segue itinerários bastante diferenciados, obe
decendo a demandas de esferas sociais quase nunca idênticas 
àquelas existentes na produção do conhecimento acadêmico. 

Para ele, 

A disciplina Escolar é [ ... ) constituída por uma combinação, em 
proporções variáveis, conforme o caso, de vários constituintes: 
um ensino de exposição, os exercícios, as práticas de incitação e 
de motivação e de um aparelho docimológico, os quais e cada 
estado da disciplina, funcionam em estreita colaboração, do 
mesmo modo que cada um deles está, à sua maneira, em ligação 
direta com as finalidades? . 
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Ora, se a assertiva de Chervel estiver correta, pode-se afirmar 
que boa parte do núcleo constitutivo de uma disciplina escolar 
pode ser observada e examinada nos livros didáticos que, no caso 
brasileiro, assumiram um papel duplo: o de portadores dos con
teúdos disciplinares e o de organizadores das aulas. Nesse sen
tido, pode-se afirmar que estes objetos - livros didáticos - são o 
resultado e, conseqüentemente, uma amostra dos processos cul
turais vivenciados na escola, lugar onde se entrecruzam aspectos 
da História da Cultura e da História da Pedagogia. 

Se os livros didáticos podem ser, no campo de investigação 
da História da Educação Brasileira, uma fonte bastante satisfató
ria, por que eles não foram chamados desde há muito para exer
cer esta função? Provavelmente, porque nos paradigmas historio
gráficos predominantes até os anos setenta não sobrava espaço 
para investigações desta natureza. A tendência em desenvolver 
uma análise estrutural e sistêmica não permitia a incorporação 
de uma investigação mais específica e detalhada sobre o que 
realmente se passava no interior das escolas. No Brasil, só recen-

216 temente há esforços de pesquisadores, ainda um tanto isolados, 
em constituir acervos de materiais escolares. Diferentemente, a 
França já há algumas décadas desenvolve um trabalho sistemá
tico de investigação histórica, tanto por meio das pesquisas de 
base quanto no financiamento de in~stigações de longo alcan
ce e, por isso mesmo, de longa duração. 

O livro didático, como se sabe, foi objeto de uma série de 
análises alicerçadas em diferentes cortes teóricos e metodológi
cos, provenientes de diferentes campos de investigação científi
ca. Mas, segundo Magda Soares, 

Muitos e vários olhares vêm sendo lançados sobre o livro didá
tico nos últimos anos: um olhar pedagógico, que avalia qualida
de e correção, que discute e orienta a escolha e o uso; um olhar 
político, que formula e direciona processo decisórios de sele
ção, distribuição e controle; um olhar econômico, que fixa nor
mas e parâmetros de produção, de comercialização, de distribui
ção. Avaliar qualidade e correção, orientar escolha e uso, dire
cionar decisões, fixar normas ( ... ) são olhares que prescrevem, 
criticam ou denunciam; por que não um olhar que investigue, 
descreva e compreenda? Olhar que afaste o "dever ser" ou o "fa-
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zer ser", e volte-se para o "ser" - não o discurso sobre o que 
"deve ser" a pedagogia do livro didático, a política do livro didá
tico, a economia do livro didático, mas o discurso sobre o que 
"é", o que "tem sido", o que "foi" o livro didáticos. 

E complementa: 

É verdade que olhares investigativos e descritivos - talvez não 
muitos, mas vários - têm sido lançados, em nosso país, sobre o 
livro didático tal como é ou tem sido: pesquisas sobre conteú
dos programáticos, aspectos psicopedagógicos e metodológicos, 
conteúdo ideológico. O que, entretanto, tem faltado entre nós é 
um olhar sobre o livro didático que se lance do lugar de uma 
História do ensino e de uma Sociologia do ensino, ou seja, um 
olhar que busque uma perspectiva sócio-histórica do livro didá
tico. É olhando desse lugar que talvez se possam entender as 
polêmicas em curso em nosso país: manter ou rejeitar o livro 
didático? defendê-lo ou condená-lo? o que é, afinal, um livro 
didático de "qualidade"?9 

Do AUTOR INDMDUAL À EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL 

A maioria dos autores dos livros didáticos de História produ
zidos nas últimas três décadas tem um perfil bastante diferencia
do daqueles que escreviam os manuais escolares até meados dos 
anos sessenta. Se antes os autores trabalhavam praticamente so
zinhos, tendo a companhia quase que exclusiva do editor, que 
geralmente também era o dono da empresa, hoje em dia os auto
res têm contato com editores especializados, que fazem parte de 
uma enorme estrutura organizacional e, portanto, permanecem 
afastados dos centros de poder dessas empresas. 

A passagem do autor individual à equipe técnica responsá
vel ocorreu durante esses últimos trinta anos, mesmo porque foi 
nesse período que o consumo de livros didáticos cresceu vertigi
nosamente, alcançando o primeiro lugar em vendagem no merca
do editorial nacional. Deste modo, a produção praticamente 
artesanal cedeu lugar à implantação de uma poderosa indústria 
editorial. Atualmente, todas as operações necessárias à produção 
de livros didáticos passaram a ser encaradas como de alto risco, 
pois o investimento para se colocar uma coleção no mercado é 
extremamente alto e o mercado é extremamente competitivo. 

217 
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Durante a primeira metade de nosso século, boa parte dos 
livros de História Geral eram de autores estrangeiros consagra
dos, a História do Brasil foi, neste período, um lugar onde fruti
ficaram manuais escolares escritos por autores brasileiros. Se
gundo Circe Bittencourt, a obra de João Ribeiro, reeditada até 
1953, foi a que trouxe maiores inovações metodológicas, em com
paração com a produção tradicional da área, pois promoveu uma 
distinção entre História comum e local, introduziu questionári
os e ilustrações em sua "Nova Síntese do Passado Brasileiro". 
Ela assinalou, também, que a marca da maior parte da produção 
didática nessa área tinha como pontos comuns a formação de 
uma galeria de heróis, a laicização do tempo histórico e o ufa
nismo em relação ao Brasil, do tipo, "Brasil: país do futuro"lo. 

O prestígio que os autores de antigamente tinham parece 
ter sido perdido com o advento da entrada das massas popula
res na escola, pois em uma sociedade elitista como a nossa, 
escrever livros para o povo é menos nobre que para a formação 
das elites gestoras. 

218 O autor, que antigamente restringia-se ao papel de escritor 
da obra, tendo de revisá-la ou atualizá-la com longos intervalos 
de tempo, hoje participa de uma série de atividades vinculadas 
à divulgação de seus livros e, por vezes, tem diversas coleções 
didáticas simultaneamente no mercado, fato que o obriga a per
manecer quase que exclusivamente em função de suas coleções 
didáticas, ora atualizando uma, ora revisando outra. Atualmen
te, uma coleção didática, segundo seus editores e autores, só 
tem continuidade no mercado se for revisada ou atualizada em 
um intervalo de, no mínimo, três anos. 

Velocidade é uma das premissas da produção didática da 
atualidade. Velocidade de produção e distribuição. Velocidade 
de atualização e mesmo de criação de novas coleções e o empre
go de estratégias de venda extremamente agressivas e caras. O 
autor do passado não vivia em um cenário dessa natureza, mas 
também não podia, como alguns autores, viver apenas dos rendi
mentos de suas coleções didáticas. 

Neste período de transição das últimas três décadas, a lin
guagem do texto didático passou por profundas mudanças. Se 
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antes os textos escolares podiam ser escritos em um vocabulário 
próximo do acadêmico, neste período eles foram sendo adapta
dos às necessidades do público leitor. A maioria dos autores teve 
que voltar sua escrita para a realidade escolar e não para o públi
co acadêmico. A eficiência do seu texto não estava mais na capa
cidade de rebuscá-lo, mas sim em torná-lo compreensível para 
adolescentes e jovens integrantes do sistema escolar brasileiro. 

As principais marcas do período que vai do final dos anos 
sessenta aos nossos dias, no que diz respeito aos livros didáticos 
de História, podem ser resumidas nos seguintes aspectos: 1.) na 
renovação do conteúdos dos livros, devida à abertura política 
do País e à penetração de uma História mais crítica e afinada 
com alguns movimentos da historiografia, que em um primeiro 
momento se afinou com a historiografia marxista e, agora, abre 
espaço para temas e formas de abordagem advindas da História 
Nova; 2.) no aumento da velocidade da elaboração e renovação 
das coleções didáticas, com conseqüente mudança da atuação 
dos autores de livros didáticos de História, que são, cada vez 
mais, solicitados a exercerem atividades de divulgação de suas 219 
próprias coleções e com o aparecimento de uma tendência em 
contratar redatores profissionais para diminuir o trabalho dos 
autores; 3.) na concorrência de diferentes propostas didático
pedagógicas na configuração das metodologias de ensino conti-
das nas obras didáticas, em que se destacam uma posição "cons
trutivista" e outra "conteudista", por fim, no estabelecimento de 
um perfil diferenciado para os autores dos textos didáticos de 
História, que se revelaram ser pessoas provenientes dos Cursos 
de História, com larga experiência no magistério de 1 o e 20 graus 
e, por vezes, professores que desenvolveram carreira acadêmica 
nas Faculdades e Universidades Brasileiras. 

DA PRODUÇÃO ARTESANAL À INDÚSTRIA EDITORIAL 

Boa parte das grandes editoras da atualidade, que são, so
bretudo, editoras de livros escolares, iniciaram suas atividades 
no final dos anos sessenta, início dos setenta. As políticas públi
cas no setor editorial didático, não importando muito sob qual 
governo especificamente, foram e são marcadas pelo atendimento 
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a interesses bastante claros. Por um lado, os do Estado, que é 
obrigado a conviver com um país que apresenta deficiências de 
toda ordem no campo educacional e que encontra na distribui
ção de livros um paliativo extremamente útil, permitindo, si
multaneamente, "agradar as editoras, garantir espaço na impren
sa, facilitar 'negociatas' e promover políticos"ll . Por outro lado, 
atende às necessidades da indústria editorial, que funciona em 
um mercado consumidor extremamente limitado, haja visto o 
pequeno número de leitores e a conseqüente mediocridade da 
quantidade de livros que são ao menos comprados no País12. 

As editoras, desta forma, ganham muito por meio da dimi
nuição de seus riscos, com a garantia de compra de seus produ
tos, ainda que com margens de lucro menores, porém em um 
negócio que envolve recursos vultuosos frente ao tamanho e às 
possibilidades do setor. 

Parece evidente que a combinação destes interesses ocasio
nou o "afunilamento das funções do Estado", que se limitou ao 
empreendimento de uma "política distributivista de livros" sem, 

220 no entanto, ocupar-se dos problemas nevrálgicos do sistema edu
cacional brasileiro13. 

No Brasil, há algumas décadas, a questão ideológica era um 
forte componente na definição da produção didática, especial
mente dos conteúdos veiculados na disciplina História. Hoje em 
dia, segundo alguns editores, os lucros advindos da venda deste 
tipo de livro sobrepõem-se a quaisquer questões ideológicas. 

Nos Estados Unidos, os editores afirmam que "o que impor
ta é a lucratividade" e que "( ... ) se existe alguma censura, é a que 
se refere à possível lucratividade. Os livros que não são lucrati
vos, não importa sobre que assunto, são encarados de forma des
favorável"14 . Coisa bem parecida está sendo constantemente afir
mada pelas editoras nacionais, em que podemos encontrar 
assertivas como: "( ... ) o que importa não é a ideologia contida no 
livro e sim sua aceitação no mercado"ls. 

São poucas as editoras que fornecem o grosso do material 
didático ao mercado consumidor brasileiro, que é constituído 
tanto pelo Estado, com sua "política distributivista"16, como pela 
população em geral, quase sempre pertencente aos extratos mé-
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dia e alto de poder aquisitivo, na compra direta em livrarias e 
assemelhados. 

Se os produtos são o resultado do trabalho humano 
corporificado, no caso dos livros didáticos, esse trabalho é enor
me e envolve uma série de sujeitos humanos com atividades 
bastante diferenciadas. As editoras, por sua vez, cercam-se de 
diversos cuidados, possuindo vários canais de controle sobre os 
originais que poderiam se tornar coleções didáticas. 

Com tudo isso, é possível perceber que, da produção quase 
artesanal dos anos trinta, chegamos, aos anos noventa, com uma 
capacidade produtiva suficiente para atender demandas até maio
res do que a atual. Da circulação difícil e demorada de algumas 
décadas atrás, passamos a ter condições extremamente ágeis de 
distribuição de volumes cada vez maiores de mercadorias. 

De qualquer modo, percebe-se que ao mesmo tempo em que 
se operava a passagem de uma forma de produção quase artesanal 
para uma produção industrial na maior parte das editoras, vi
venciados na área de História um processo de melhoria da quali-
dade tanto dos conteúdos, mais críticos e completos, quanto da 221 
edição, a quatro cores e com a utilização de papel de alta qualida-
de, o que significa a disponibilização de um material mais ade-
quado para a população, seja por meio da distribuição realizada 
pelo governo, seja por meio da aquisição nas livrarias. As carên-
cias, diferentemente de anos atrás, parecem mais evidentes no 
baixo nível de qualificação dos docentes e na impossibilidade, 
ainda existente, de todos os alunos terem acesso aos livros de 
que precisam para estudar. 
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