
ANPUH – XXII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – João Pessoa, 2003. 
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Este trabalho visa apresentar a dissertação: Escolarização do tempo histórico pelos livros didáticos da História 

para crianças: uma análise dos livros didáticos de História (1º a 4º anos) do PNLD 2000/2001. Apresentaremos de 

forma gera,l devido aos limites deste texto, os recortes procedidos, as opções téorico metodológicas e as conclusões 

gerais da pesquisa. 

O contexto atual de mudanças na educação em geral e, mais especificamente, as mudanças na área de História, 

com seu recente retorno ao currículo de 1a a 4a série, induziram-nos a questionar qual História tem sido ensinada para as 

crianças nas escolas brasileiras, questão bastante complexa, que buscamos concretizar a partir de um dos seus principais 

mediadores: o livro didático. Assim, levantamos a questão: como a História tem sido escolarizada pelos seus livros 

didáticos selecionados pelo PNLD 2000/2001? 

Na introdução do trabalho, apresentamos a complexidade que encerra tanto o objeto de estudo, a História, quanto 

o seu portador, o livro didático. Tal fato, impulsionou-nos, mais uma vez, a proceder recortes de análise, centrando 

nossa atenção na investigação de como o tempo histórico, um saber estruturante dessa área, é escolarizado pelos livros 

de História para o primeiro segmento do Ensino Fundamental. 

Em busca de construir uma perspectiva analítica, procuramos considerar, nesta pesquisa, as críticas às análises 

sobre livros didáticos que foram realizadas, principalmente na década de 1980, as quais denunciavam o caráter 

deformador e ideologizante dos livros didáticos, em especial os livros de História e/ou Estudos Sociais, e que não 

consideravam as especificidades dos saberes ensinados nos livros didáticos. Nesse sentido procuramos nos apoiar em 

estudos sobre os saberes escolares e sobre a história das práticas de leitura para construir um quadro teórico que nos 

possibilitou investigar essa questão de pesquisa. Isso, nos levou a uma perspectiva que considera o saber construído 

pelo livro didático como um saber escolar, ou seja: um saber com características próprias que o diferenciam dos seus 

saberes de referência. Aqueles referenciais nos impulsionaram a construir uma perspectiva de investigação que se 

inspirou nas proposições de SOARES (1996, p. 53) em especial quando nos instiga a compreender o “como tem sido”, 

ou “o que tem se conseguido fazer”, no sentido de uma escolarização adequada do tempo histórico. Aqui também nos 

apoiamos naquela autora quando defende que apesar de sempre haver escolarização na escola, essa poderá ser ou não 

uma escolarização adequada. Concordamos com SOARES (1999) que, da mesma forma em que pode haver uma 

escolarização inadequada da literatura, pode acontecer um falseamento e desfiguração de outros saberes e, dentre eles, 

os saberes históricos. 

A partir dessas orientações escolhemos como objeto de análise três Coleções de livros de História selecionados 

pelo PNLD 2000/2001, um programa oficial que, como comentamos ao longo do trabalho, vem se constituindo como de 

grande alcance e poder sobre os campos que envolvem a produção e recepção do livro didático.  

Nossa investigação recaiu, então, nos livros do professor de três Coleções. Nesse sentido, procuramos 

desconstruir como a escolarização do tempo histórico foi construída pelos livros didáticos a fim de melhor compreendê-

la. Para tal, utilizamos, ainda, de alguns pressupostos da análise de discurso e da crítica textual, os quais nos apontaram 

para a existência de um trabalho de previsão e construção de imagens sobre os sujeitos envolvidos na produção e 

recepção da leitura, no caso do livro didático e do seu uso desejado. Investigamos, então, os contratos de leitura 

propostos pelas autoras/editores das Coleções, evidenciando quais os papéis e funções previstos para cada um – autor , 

professor e aluno –visando tornar efetivas as propostas de ensino-aprendizagem do tempo histórico. 
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Apoiados, como já afirmamos, em pressupostos dos estudos sobre os saberes escolares, mais especificamente de 

PERRENOUD, defendemos que tais Livros do Professor participam das duas primeiras fases de escolarização dos 

saberes, construindo não só uma proposta de saber a ser ensinado a partir de um diálogo com outros textos de 

referência, tais como o PNLD e os PCN’s, mas, também, participam da segunda fase que seria a construção dos saberes 

ensinados. Apesar de não ensinar realmente os saberes no Livro do Aluno, constrói possibilidades mais próximas de sua 

realização, por meio da segmentação e articulação dos saberes de acordo com os tempos escolares, da elaboração de 

seqüências de aprendizagens e da construção de uma encenação de sua leitura/uso, ou de um contrato de leitura em que 

se prevê funções e papéis para cada sujeito envolvido nesse processo. 

Assim a partir da pergunta central: como o tempo histórico é escolarizado pelos livros didáticos analisados., 

outras mais especificas foram derivadas para sua elucidação: na escolarização dessa categoria busca-se conciliar as 

necessidades relativas ao tempo da organização escolar/tempo de aprendizagem do aluno? O tempo histórico é um tema 

previsto para ser abordado ao longo da escolarização ou pontualmente em algum momento? Como encenam a leitura 

sobre o tempo histórico? Quais as estratégias utilizadas para relacionar com os sujeitos envolvidos no ensino-

aprendizagem do tempo histórico? Como dialogam e se posicionam com outros textos, notadamente o PNLD e PCN’s, 

que também discutem e propõem um nível de escolarização desse tema? É segmentado, articulado, como? Estabelecem 

progressões levando em conta o ritmo de aprendizagem dos alunos (abstrato-concreto)? O tempo histórico é desdobrado 

em outras noções e conceitos mais simples, mais concretos? Quais? Quais as situações de aprendizagem mais comuns 

construídas na escolarização do tempo histórico? De que recursos e estratégias discursivas, textuais ou visuais, os 

autores/editores se valem para escolarizar essa categoria? Como se avalia?  

 Tais questões orientaram todo o trabalho de investigação dos livros didáticos analisados e, ao longo, dos quatro 

capítulos da dissertação indicamos pistas para sua elucidação. Neste trabalho não será possível realizar uma discussão 

pormenorizada de cada uma das questões. Dessa forma optamos por apontar caminhos para responder a questão central 

que orientou o trabalho. A pesquisa revelou a esse respeito que o tempo histórico apresenta-se como um dos objetos 

centrais da História escolar, constituindo-se como o elemento diferenciador /identitário dessa disciplina. Então para 

melhor elucidação dessa constatação podemos afirmar que o tempo histórico é apontado nos Manuais das três Coleções 

analisadas como uma categoria a ser trabalhada ao longo dos quatro livros. Nosso trabalho evidenciou que ele aparece 

já nos Manuais como mais que um conceito abordado pontualmente em um determinado momento da coleção, mas que 

perpassa a abordagem de todos os temas e conceitos selecionados para compor essa disciplina. 

 Na reprodução dos livros do aluno que se encontram nos livros do professor tal fato é concretizado. Assim em 

vários momentos o tempo histórico transforma-se em conteúdo explícito de ensino-aprendizagem. Mesmo quando isso 

não é feito essa categoria é trabalhada por meio da sua menção nos textos ou em algumas atividades que exploram 

algumas de suas dimensões. 

Nesses dois espaços – o dos Manuais e do Livro do Aluno – que identificamos com as duas fases de 

escolarização, o tempo histórico perpassa todos os quatro volumes das Coleções. Apesar de se constituir como conteúdo 

do conhecimento nas três Coleções, ele é apresentado de diferentes formas.  

Na Coleção História em Construção, nos volumes 1 e 3 há capítulos e seções tematizando explicitamente as 

dimensões do tempo cronológico e histórico. Nas Coleções Historiar e Trilhos e Trilhas, o tempo histórico aparece 

como um aspecto a ser abordado dentro de outros temas. A esse respeito, afirmamos, ao longo deste trabalho, que a 

abordagem dessa categoria, para além desses momentos em que ela se constitui como conteúdo de ensino, é realizada 

implicitamente, nos textos ou exercícios em que destacam noções que a constitui. Assim identificamos, nas três 

Coleções, independente de ser o tema central do capítulo, seja nos textos, seja em exercícios, o estabelecimento de 

relações entre passado e presente, a identificação de permanências e transformações, bem como de simultaneidades.  
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A pesquisa revelou que o tempo histórico é segmentado em níveis crescentes de progressão. Embora introduza 

todas as dimensões da temporalidade histórica desde o primeiro ano – tempo cronológico, vivido e concebido – cada 

uma dessas dimensões é focalizada em determinado momento sem, no entanto, abandonar as demais. A articulação 

entre essas várias dimensões se dá pela freqüente retomada ao longo dos livros, o que como demonstramos no capítulo 

4, ainda se apresenta como um desafio para tornar essa proposição verdadeira ao longo dos quatro volumes, 

principalmente pelas Coleções Trilhos e Trilhas e História em Construção. 

Tais “estratégias” de segmentação e articulação do saber sobre o tempo histórico em um longo prazo, constitui-

se como elementos da escolarização que visam possibilitar a construção da compreensão do tempo, como tempo 

histórico. Vale ressaltar que essa compreensão da temporalidade histórica corresponde às possibilidades que se 

consideram possíveis de serem alcançadas nesse nível de escolaridade. O desenvolvimento dessa categoria de 

pensamento continuará a ser perseguida, pelo menos, por todo o Ensino Fundamental. 

É preciso destacar  que a pesquisa aponta para o fato de que a abordagem conceitual do tempo histórico teria por 

finalidade principal orientar a forma como os livros didáticos de História atuais tratam temas e subtemas com vistas a 

superar a História tradicional, construindo, por meio de um novo tratamento dado ao tempo histórico , um outra 

compreensão da História. Nossa pesquisa mostrou ainda que as três Coleções pesquisadas investem no atendimento de 

um aspecto da escolarização, o ligado à perspectiva historiográfica. As Coleções realizam essa escolarização, atentas 

diversamente também a outro fator da escolarização, considerando tanto o sujeito de aprendizagem e suas 

possibilidades de construção do raciocínio histórico, como o professor, na medida em que constroem todo um suporte 

de orientações para que ele compreenda e conduza o ensino do tempo histórico. 

Assim, realizando uma análise geral das respostas a que chegamos, podemos afirmar que elas parecem apontar 

para uma tendência de escolarização adequada do tempo histórico e, dessa forma, da História pelos livros didáticos 

selecionados pelo PNLD 2000/20001. No entanto é importante dizer que nesse período de transição em que se encontra 

a educação, uma indicação otimista, parece surpreendentemente incomodar-nos, principalmente no que diz respeito ao 

livro didático, esse “vilão” tão criticado, sobre o qual cristalizou-se de forma quase consensual uma opinião negativa, 

que parece sacrilégio contrariar ou questionar.  

A comparação das análises sobre os livros didáticos realizadas na década de 1980/90.com as descrições e análise 

realizadas nos capítulos 3 e 4 do trabalho nos obriga a reconhecer o progresso e o crescimento evidente dos livros, a fim 

de realizarem uma escolarização adequada da História pelos livros didáticos atuais. Defendemos que as Coleções 

analisadas neste trabalho, no contexto de retorno da História aos primeiros anos do Ensino Fundamental apresentam-se 

como as primeiras a enfrentar o desafio de escolarizar a História e o tempo histórico para as crianças, por isso, podendo 

servir de modelos para os próximos que estão sendo produzidos. 

Vale, no entanto, ressaltar por fim que esta pesquisa não investigou a ponta final desse processo de escolarização 

dos saberes, a do saber realmente ensinado ou do usos que se farão do livro. Apontamos para o fato de que passos 

importantes foram dados no que se refere à construção desse saber. No entanto, o ritmo não tem sido o mesmo no que 

se refere a esse aspecto, seja de investimento dos sujeitos reais que irão realmente escolarizar a História, seja de 

pesquisas que investiguem esse uso e as possibilidades de ensino-aprendizagem que as propostas dos livros alcançam. 

Esse será o verdadeiro retorno, balizamento para a afirmação da adequação real da escolarização do tempo histórico no 

livros didáticos de História.  
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